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Ulise valahul*

U

N CAZ SPECIAL în literatura română din
ultimele patru, cinci decenii e cel al poetului Adam Puslojić, cu poezia sa turnată într-o
limbă română aşa zicînd personală: poetul scrie
în trena lui Nichita Stănescu forţînd – precum o
făcea acesta genial – totul, lexicul, sintaxa, morfologia. Uneori creativ, alteori doar surprinzător
sau, pur şi simplu, stupefiant. Dar mai e şi cazul
traducătorului neobosit din română în sârbă şi invers. A tradus aproape toţi monştrii sacri ai literelor române în sîrbeşte, începînd cu Eminescu,
Blaga, Arghezi, Bacovia, Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, pînă la Mircea Dinescu şi Ioan Flora. Nu
în ultimul rînd vorbim despre personajul public
Adam Puslojić, cel cu o carismă neconcurată de
mulţi poeţi români în viaţă, unul veşnic călător
prin spaţiile noastre româneşti, parcă mereu mai

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

* Adam Puslojić, Inscripţii abrupte, Editura Şcoala Ardeleană,
2016, 210 p
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profunde, de la sud la nord, de la est la
vest, la lansări şi tîrguri de carte, la lecturi
publice (îşi rosteşte minunat şi patetic poemele), în biblioteci, şcoli şi universităţi
de pretutindeni de unde adună premii
şi titluri onorifice. Nu întîmplător este
şi membru al Academiei Române fiind,
nu mă îndoiesc, în spaţiul venerabilei
instituţii, o apariţie nonconformistă şi
originală. Peste tot are prieteni şi admiratori fideli spre care trimite poeme cu
dedicaţie din reviste şi cărţi noi. Adam
Puslojić e febril şi loial deopotrivă celor
două literaturi, română şi sîrbă, pe care
le iubeşte şi cultivă deopotrivă, cu grija
obsesivă de a nu înclina cumva balanţa într-o parte sau
alta. Ba mai mult, poemele sale sînt centrate pe obsesii
personale identitare, ce-i drept incerte, ceţoase sau imediat de el însuşi amendate atunci cînd i se pare că a pus
prea multă lumină într-o parte sau alta. Congener, prieten
şi emul necondiţionat al lui Nichita Stănescu, pe care îl
zeifică, Adam Puslojić trăieşte la o aruncătură de băţ peste
Dunăre, pe Valea Timocului, alături de valahii săi. Spune,
nu ştiu cît de serios însă, că este un stră-, stră-, strănepot al
lui Baba Novac. Dacă îl întrebi, (ceea ce-l cam supără),
ce e el, spune „sîrbo-valah”, sau dacă nu prea te convinge
cu această formulă, o inversează fără să ezite: „valah de
sîrb”. Dacă-i priveşti chipul şi dacă îl asculţi în retorica
şi carisma lui irezistibile, mai că-ţi vine să-l crezi. De ce
nu? E înalt, puternic, cu o forţă ce parcă nu scade odată
cu vîrsta, dar şi cu ceva de Sfînt Sava slav cu crucea
într-o mînă, iar în cealaltă cu sabia. Fie şi a cuvîntului.
O poezie histrionică, de poză dramatică, una care face
8
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prestidigitaţie cu limba română, pe urmele lui Nichita, aşa cum mai
spuneam, pe care îl numeşte uneori şi Hristea.
Unul dintre reflexele sau automatismele lirice ale lui Adam Puslojić
e dedicaţia în care poetul caută să strecoare portrete abstracte ale destinatarilor, închipuite doar din cîteva linii simple, expresive. Acestea,
portretele, pot fi şi ale unor oraşe româneşti sau ţinuturi personificate.
Aşadar poetul surprinde nu doar nume de personalităţi reale întîlnite
şi îndrăgite pe loc, ci şi altele de care numai el are ştire, pe care, fără
nicio reţinere, le amestecă dezinvolt cu cele sonore şi veritabile: Eminescu, Alimpie, Bacovia, Firul, Srba, Mircea, Radomir, Vasko Popa,
Flora, Suceava, Negotin, Sorescu, Bacău, Belgrad, Dunărea, Brâncuşi,
Labiş, Eugen Simion, Burebista, Breban, Decebal, Nistru, Răzvan (cu
acest nume are poetul foarte multe de împărţit). De aceea textele
lui par uneori simple epistole lirice. Într-un poem Adam Puslojić
se imaginează pe sine aşa: „... şi eu, cel mai nou Homer valah/ din
care curg un şir de poeţi/ aici din Balcani,/ tot soiul de copii/ mutoorbi şi tari la carte.” (p. 71). O definiţie surprinzătoare a poeziei, la
un temperament vulcanic şi expansiv cum e Adam, o găsim, în mod
surprinzător, într-un oftat, un „Oh” (p. 98): „Uşor de spus oh// dar
încearcă/ să-l cânţi oh// această neputinţă/ nemaipomenită// e poezia”. Ca imediat poetul să-şi îmbrace la loc toga de obşte a grandorii
sale lirice reocupînd, umplînd scena: „Aluzia cu un Homer/ nu-i un
semn bun/ abia un fapt istoric// balcanic având/ în vedere ideea/ cu
Troia danubiană// şi cu moşul lui Brâcuşi (sic!)/ (ci nu Brâncuşi)/ lăsat
şi la Lepenski vir// ce chipuri luminoase/ ascuţite şi netezate/ de şi în
piatră// ce piatră dureroasă/ ce lătrat divin/ ce sânge de valuri/ câtă
Dunăre din adânc/ care cosmos împăratic/ peştit şi împietrit” (Un
fel de peşte de piatră, pp. 97-98). Alteori poetul mimează sapienţialmoralizator, dar versul îi iese tot aşa, provocator, excesiv în expresie:
„Nu cumva/ prea multe/ proverbe sunt/ pe lume// dar/ azi/ cine mai
scuipă// adevăruri obişnuite” (Spuneri aerisite, p. 105).
În fine, un poem care rezumă toate obsesiile identitare ale poetului, dar şi melancoliile lui existenţiale este Din poveste (pp. 186-187):
„Nevastă-mea/ a adormit/ cu un cămăţui/ în mână// ea încă mai crede/
7-8-9, 2017
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că eu sunt/ viu/ şi acasă// nu sunt, bre/ ci am murit/ în povestea/ lui
Ulise// acolo, sus,/ am început/ să-i cioplesc/ vise din pietre// uneori poate/ chiar şi pietre/ din vise/ visate la anevoie// cum bunăoară/
astăzi când/ şi eu am devenit/ Ulise.”
Da, Ulise valahul, cutreierînd în lung şi-n lat după patria sa de
pămînt şi piatră, în sac cu limba română strecurată în versuri aspru
meşteşugite, în stil inconfundabil. Nu de puţine ori recreează mari
poeme române ce sună excepţional (mi-au confirmat poeţi sîrbi din
Belgrad), bunăoară Oda (în metru antic) îmbrăcată în haină sîrbă. Se
spune că sună împărăteşte în sîrbă, ca la ea acasă, în română.

10
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Gheorghe Mocuţa

Magda Cârneci:

energii şi delire*

De la poezia ideilor la poezia politică
Primul poem al volumului de debut (Hipermateria,
1980), O, generaţia mea, exprimă nu doar o atitudine solidară, ci vizează chiar estetica optzecistă, în
curs de cristalizare; poeta e un teoretician cu cap
limpede şi un critic de artă care înţelege postmodernismul în diferitele lui ipostaze de manifestare.
Ea nu exclude atitudinea polemică şi aspiră la un
program liric personal, încă de la prima carte:
„A vorbi: ori a scoate în văzul tuturora, în
lumină/ viscerele însângerate ale zilei de azi: ale
mele, ale/ tale, ale noastre./ Dezgoleşte-te. Proba
adevărului este/ rana care eşti tu întreg: drapele,
litere, cifre, limba/ maternă. Creierul tău, cale a/

Gheorghe Mocuţa,
poet, critic literar,
Curtici

* Magda Cârneci, Haosmos şi alte poeme, Editura Paralela 45,
2004;
Magda Cârneci, Viaţă, poeme ocazionale, 1995-2015, Editura
Paralela 45, 2016
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absolutului mic, sexul tău, dovada răbdării de-a fi,/ ultima armă: râzi până
la lacrimi./ O bucată din lumea ce se
deschide asupra ei însăşi/ acest gâtlej,
această gură croită cu arma/ care vrea
să trezească, strigându-se./ Şi totdeauna
numai fragmente, ţăndări, chiştoace/ ale
unei realităţi care întrece toate măsurile,
femeia/ aceasta şi-a pierdut hainele şi-şi
caută flămândă/ altele noi şi umblă să-şi
iasă din piele/ şi e senzaţională/ Haide,
cântă, slăveşte, cuvântă!// O, generaţia
mea, generaţie, de ce te ţii de palavre atât?”
În prefaţa antologiei lirice din anul
2000, Haosmos şi alte poeme (cuprinzând volumele: Hipermateria (1980), O tăcere asurzitoare (1985), Haosmos
(1992) şi Poeme politice, 2000), poeta îşi aşază lirica sub
semnul Căii, (Poezia ca o Cale): „Doar treptat, şi de multe
ori retrospectiv, am observat/ înţeles că frecventarea într-un
anume fel a cuvintelor poate să producă în tine o modificare discretă, o schimbare din ce în ce mai profundă şi în
cele din urmă o transformare destul de neaşteptată, destul de radicală.” Rolul poetului, adaugă ea, încercând să-şi
formuleze un crez poetic, e acela de martor, dar şi acela de
actor/ spectator în spectacolul lumii: „suntem momeala,
dar suntem şi miza, suntem nimic şi suntem totul, suntem bieţi cobai, dar suntem şi zei în potenţă.” Spirit doctrinar, lucid, matur (una din cele trei graţii ale generaţiei,
alături de Marta Petreu şi Mariana Marin, după Al.
Cistelecan), ea îşi susţine promoţia din care face parte şi
în textele teoretice (Arta anilor 80. Texte despre postmodernism, 1996), iar cunoaşterea aprofundată a discursului de putere în raport cu imaginea reflectată (din teza de
12
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doctorat, susţinută în mediul universitar parizian) o determină să-şi
reformuleze atitudinea şi „poemul politic” şi să pună în discuţie sentimentul patriotic, atât de redundant în perioada tranziţiei. Conştiinţa
apocaliptică a poetei, sobrietatea şi spiritul analitic viu – metamorfozate în gesturi anarhice – o apropie de cotidian şi de conceptul „feliei de viaţă” (cum se intitulează un poem). Fraternizarea cu estetica
generaţionistă se desprinde în câteva poeme-manifest: Scrisoare de
fraternizare, Să ne merităm cu toţii conceptele, Să privim realitatea în
faţă, care împreună cu poemul Hipermateria proiectează viziunea
Haosmosului de mai târziu.
Calea, rătăcirea, singurătatea, lumina, haosmosul, gustul apocalipsei sunt motive ce o conduc spre conceptul de „patrie cosmică”, un
reper al căutărilor, populat cu „infernuri, paradisuri, locuri de trecere”.
Poemul titular al volumului următor ţinteşte nu doar experimentul,
căutarea, ci şi limitele fiinţei, în raport cu lumea ideatică. Experienţa
poetică e dublată de misterul absenţei cuvântului/ sunet, iar parada
conceptelor şi a sentinţelor cerebrale e însoţită de o meditaţie profundă
asupra limbajului:
„Ard alfabetele flăcări mici palide/ peste adâncuri/ silabele cad cad
vocalele/ ploaie de zgură/ dialectele tac.// Mută înaintea incendiului
scâncet:/ nu cuvântul, ci strigătul,/ nu strigătul, ci ţipătul,/ nu ţipătul,
ci urletul,/ nu urletul, ci hohotul;/ încăpătorul lui idiom ne înfrăţeşte
cu fiarele// suntem toţi o singură carne/ aşteptând o urmă a plânsului/
o salvare în scâncet// ceva oribil enorm îmi mistuie gura/ aud aud/ nu
înţeleg ce aud/ aud o tăcere asurzitoare/ ca o limbă indestructibilă/
care trece prin om/ şi se varsă în întuneric” (o tăcere asurzitoare)
Ţipătul cosmic din finalul volumului ne conduce spre viziunea
fragmentară a întregului, o continuă redefinire a pactului cu ceilalţi.
Aparţinând filierei franceze a aripii optzeciste, poeta aduce referinţe
şi descrieri din nouveau roman şi concepte bine mascate ale textualismului. Volumul Haosmos este o dovadă a acestei determinări, începând cu vastul poem Viziunea („Blitz. Instantaneu. Lentă developare.” a lumii), continuând cu câteva secvenţe memorabile asupra
cotidianului (Portretul unei străfulgerări, Brâncoveneşte, Aripă uriaşă,
7-8-9, 2017
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Iacinta, Poemul pereche, Ana Ipătescu de bloc, ultimul dedicat colegelor
sale) şi terminând cu ciclul „Post-manifest” (subintitulat „Un cititor
postmodern”) unde îşi expune filosofia compoziţiei şi îşi motivează
orizontul tensionat al aşteptării.
Trecerea de la imaginea concretă, hiperrealistă, chiar naturalistă,
de la ipostaza poeziei din ultimul poem al volumului Hipermateria,
la programul unei „poietici hipermateriale” (după expresia criticului Marin Mincu) ne dezvăluie mai degrabă opţiunea proprie pentru
poezia lui Nichita Stănescu, dar şi orgoliul de a folosi poezia pentru
exploatarea unor noi resurse: primul ciclu se numeşte, nu întâmplător,
„fugă pentru instrumente necunoscute”. Nici ciclurile următoare nu
sunt degrevate de această sarcină, complementară unei conştiinţe
tragice, marcată de spaima analitică a profunzimilor. Între poezia
concreteţei violente şi poetica ideilor ce o însoţesc ca un înger păzitor,
e un pas mic şi o atracţie mare, integratoare. Proiecţia Necunoscutului
romantic într-o ecuaţie proprie în care „Haos x Moarte = Cosmos x
Viaţă”, o conduc spre experienţa revelatorie în care „înăuntrul e mai
nemărginit, mai nimicitor/ ca o mare”. O tăcere asurzitoare este metafora Genezei optzeciste, unde meditaţiile şi aplicaţiile halucinante asupra Haosului şi Cosmosului deschid un capitol programatic.
Primul ciclu al Poemelor politice cuprinde creaţii scrise înainte de
1989, într-o atmosferă de disperare şi revoltă metafizică. E resemnarea şi dispreţul în faţa „grohăitului mulţimii” sau în faţa „solidarităţii
întunericului”. Libertate, Umbra trandafirilor, Limba („Umilă./ Ca drapelul de pânză al unei republici utopice/ prefăcut de buna istorie în
cârpă de praf.”), O gură de paie, Raiul, Gura enormă, Înainte ş.a. sunt
poeme care ar fi trecut cu greu de cenzură. Poemele Înainte, Piaţa
Matache song şi De-ar veni merită o menţiune specială pentru trecerea
de la protest la revolta subtilă. Ciclul „1989” începe cu Odă în metru
antic morţilor tineri iar schimbarea de registru e vizibilă, dar fără un
patetism inutil. Ca să te pot iarăşi iubi e un poem-raport, un apel către
propria conştiinţă, gata să inflameze mulţimile şi să reabiliteze, printr-o
nouă suferinţă, conceptul maculat de ideologie:
14
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„Nu-ţi promit la început, patrie, nici unt, nici ghirlande de flori, ci
Sudoare şi lacrimi şi scrâşnet al dinţilor.
Durere a mâinilor bătătorite de muncă, suferinţa ascuţită a cugetului,
căci ce altceva te-ar putea ajuta să te speli, să te cureţi?
Patrie mică şi uriaşă, patrie măruntă şi vastă, monedă de schimb
între atâtea mâini aspre, hulpave, femeie umilă şi mândră, adevăr
de două parale.
Patrie a urzicii şi lobodei, a spanacului şi pitirii la munte,
ţară a raţiei de ulei şi de zahăr, iarbă uscată călcată-n
picioare, rumegată de alţii, scuipată, patrie vegetală.
Patrie a turnătorilor, palavragiilor, ipsosarilor.
Patrie a ţăranului urbanizat şi a orăşanului încă ţăran.
Europă pitică a sabotorilor, cârcotaşilor, măsluitorilor, tăietorilor,
măcelarilor. Patrie a cui te vrea şi a cui te posedă, patrie care uiţi
repede, repede.”
Literatură. Viaţă. Literatură
Aşa cum literatura face parte din viaţa şi experienţa Autorului, tot aşa,
la un moment dat, ideile, ficţiunile şi cărţile îi influenţează modul de
viaţă. El îşi imită modelele sau intră în pielea lor. Devine personaj. Iar
personajele se amestecă în conştiinţa lui, în condiţia lui. La apariţia
Magdalenei Ghica (pseudonimul Magdei Cârneci) criticul Eugen
Simion scria „despre un nou pact cu realul, o poezie integratoare,
aspirând să cuprindă totalitatea lumii”. Metamorfoza, de la practica
stihială, tensionată a Haosmosului, la o practică protocolară a poemelor „ocazionale”, (cum se subintitulează volumul Viaţă. Poezie,
apărut în 2016), dedicate unor prieteni sau inspirate de o anumită
persoană/ situaţie, se înscrie într-o strategie autoconcurenţială, a
legării literaturii de viaţă. Un concept discutat în epocă şi consacrat
de volumul lui Romulus Bucur, Literatură. Viaţă. Volumul Magdei
Cârneci răstoarnă însă conceptul prin simplificarea viziunii: „Viaţă.
poezie/ poeme ocazionale”. Poemul Un fel de artă poetică acreditează
tocmai capacitatea sufletului de a renaşte de milioane de ori până la a
7-8-9, 2017
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ajunge „să vezi/ cândva/ Realitatea. Poetesa e un poem antologic al femeii la
40 de ani, o construcţie postmodernă
în intenţia lui, dar care nu părăseşte
liniile de forţă ale noii sensibilităţi.
Aceeaşi abordare postmodernă se
insinuează şi în poemul „eminescian”
O, Mamă, cu obsesiile morţii şi ale
existenţei larvare, cu figurile conturate
ale erosului şi ale maturităţii, devenite destin. Prin porii unei lucidităţi
obscure, izvorâtă din ritul Mumelor,
poeta îşi transportă fiinţa într-un sălaş
matricial al Haosmosului, ca Haos şi
Cosmos, reinventat.
Există o frenezie a nudităţii şi virginităţii corpului, redescoperit prin ritualurile secrete ale
scriiturii. O scriitură care abandonează filosofia şi miturile în favoarea consacrării „omului recent” (după Patapievici), a „omului vieţii tale”, cum îi spune poeta.
Adolescenţa, experienţa bujorilor şi a tinerelor fete,
quai-sonetele de dragoste întregesc portretul „vieţii mici”
în raport cu „viaţa mare”, a adolescenţei tratate în registrul
reveriei şi al visului, al inconştientului tânăr care „visează
în mine”. „Sunt poeme care, de fapt, au toate câte un destinatar precis, pe care însă, de cele mai multe ori, nu l-am
menţionat, din pudoare sau din alte motive”, precizează
poeta pe coperta IV. Ea mărturiseşte că „viaţa”, cu toate
aspectele şi ispitele ei, leagă aceste poeme; le leagă în
lanţul trofic al propriilor energii şi delire. Fiecare poem,
dedicat sau păstrat la secret în ungherele unei scriituri tot
mai personale, dacă nu fatale, îşi găseşte, prin amplitudinea evocării unui portret, a unei situaţii sau a momentului rostirii, structura moleculară a sufletului evadat din
16
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Haosul morţii şi increatului în Cosmosul vieţii şi al creaţiei. În poeme
precum Omul vieţii tale, La mijlocul vieţii sau Omul matur. Odată cu
producerea poemului „înalt” şi a „marelui salt” care provoacă revelaţia,
poeta îşi reconstruieşte propria Glossă, într-o manieră apocaliptică,
de secol XXI, legată printr-un cordon ombilical de întreaga operă
precedentă:
„Facerea şi apocalipsa se întâmplă în clipă/ clipele sunt toate mici
judecăţi de apoi:/ În mine însămi am şi naştere, am şi eternitate şi
moarte,/ facerea şi apocalipsa se întâmplă continuu în mine:/ Fătul
care am fost îmbrăţişează cadavrul dulce/ care voi fi, lumina liberă
care voi deveni? Bucuria începutului sărută bucuria sfârşitului:/ De pe
acum salut praful cosmic ce mă va conţine,/ şi acum mai consum din
surâsul cosmic, originar” etc.
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Scopul şi mijloacele*

F

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

LORIN DUMITRESCU îmi era vag cunoscut pentru rubrica de analiză antropologică
(sau apropologică?) a publicităţii din Caţavencii
şi pentru textele inteligente şi spirituale ale unor
trupe cum ar fi, între altele, Sarmalele reci. Dar nu
mi-a trecut prin cap că ar scrie şi poezie ‘serioasă’.
Nu pînă la cartea de faţă*, care m-a făcut să-l iau
în serios.
Se ştie că (o propoziţie greu de acceptat) poezia e imposibil de definit, că poate fi, eventual,
descrisă (aceasta implicînd o bună doză de încredere) şi că împărţirea ei în bună şi proastă, uneori urmată de diverse ierarhizări, cere încă şi mai
multă încredere.
Opţiunea autorului, din punct de vedere formal, e versul tradiţional, cu ritm şi rimă. Ceea
ce, în sine, nu înseamnă nimic, pentru că tradiţia

* Florin Dumitrescu, Dodii, Bucureşti, Nemira, 2016.
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nu există. Nu dacă o concepem ca pe un
muzeu în care exponatele sînt intangibile,
ca pe un monument faţă de care singura
atitudine permisă e veneraţia sfioasă.
Nu dacă nu e în stare să se reinventeze,
dacă, indiferent de înfăţişările ulterioare,
nu-şi transmite urmaşilor codul genetic.
Cam ca în povestirea Cosiţa fermecată a
scriitorului chinez contemporan Feng
Jicai, unde, cîndva pe la începutul secolului XX, personajul principal e expert în
arta marţială familială a folosirii cozii pe
care erau obligaţi s-o poarte chinezii ca
semn identitar în timpul dinastiei Qing ca
pe o redutabilă armă. Rezultă că strămoşii săi, înaintea
cuceririi manciuriene, erau experţi în altă artă marţială
de familie, bazată pe loviturile cu capul. Ras, pentru că
erau buddhişti fervenţi. Apoi, după revoluţia din 1905
şi tăierea, fie prin convingere, fie prin constrîngere, a
codiţelor, devine, pe fundalul războiului civil care sfîşia
China, maestru în folosirea a două revolvere.
Revolvere folosite eficient în Bonnie şi Clyde: „I-am
visat se aflau în plin raid/ Erau Bonnie şi Clyde/ la pubertate// ţineau armele-ndreptate/ spre pieptul meu/ însă
eu/ n-am simţit nimic atunci cînd/ m-au mitraliat rîzînd/
hăhăind în rafală/ nicio durere nicio stinghereală/ Nici
măcar un benghi în balonzaid/ nu mi-au iscat Bonnie şi
Clyde în timp ce totul împrejur/ era spulberat de gloanţe
făcut ciur”.
Nu găsim în carte versificaţia naivă, stîngace, a începuturilor poeziei române. Nici pe aceea sofisticat-preţioasă
a simbolismului din zorii secolului XX. În schimb, jocurile de cuvinte, paronimele, omonimele şi alte jucărele
verbale, rimele şi asonanţele, de la, să zicem, Ion Barbu
7-8-9, 2017
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la Şerban Foarţă, îşi iau partea leului: „– Cu o sfărîmătoare parîmă/
în marea de sub caldarîm, mă./ în timpul ce tîmp ne dărîmă./ (Ea
sieşi îmă şi fărîmă.)// Acum întoarce-te şi zi, mă:/ cum rîmă anume
o rimă?/ – Prin rîvna care ne animă/ de-a da de noima unanimă.//
Dar dacă tai o rimă cu o rîmă?/ E musai să revii la rîma primă/ şi să-i
găseşti frumos o altă rimă.” – Cu ce rimează o rîmă?, titlu, evident, de
citat înaintea poemului, într-atît face corp comun cu acesta. O poezie
semnificativă pentru modul în care, vorba lui Paul Valéry, scopul şi
mijlocul se transformă la infinit unul în celălalt, ca într-o bandă a lui
Möbius, de la un subiect insignifiant la o modalitate artistică investită
cu o anumită importanţă, la un obiect care, mai departe, devine major sau minor în funcţie de preferinţele noastre, de educaţia noastră,
ba chiar de prejudecăţile generate de aceasta. La urma urmei, o lecţie
asupra faptului că nimic din ceea ce ne înconjoară nu are semnificaţie,
bineînţeles, dacă ştim/ sîntem dispuşi s-o căutăm.
O viziune a lumii şi, derivată din ea, o poezie caleidoscopică: „Un
glob s-a spart în mii de cioburi/ Un ciob reflectă mii de globuri/ din
care fiecare se/ reflectă-n altă mie de/ globule albe roşii sure/ pure de-a
pururi ori impure/ alunecînd prin nervi obezi// Închide ochii şi-ai să
vezi”. O poezie în care regnurile trec nestingherite din unul în celălalt,
în care metamorfoza continuă e regula: „Sînt ferigit/ beat de clorofilă/
o fibră vibratilă/ mi-a zvîcnit// luxuriantă/ prin citozom/ nu-s numai
om/ sînt omul-plantă”.
Există şi o dimensiune socială a acestei lumi, în Mi-am lăsat rînd
sau Peştele de sticlă cu cheia de gît, cuvinte-cheie pentru cei care au
trăit (şi) în regimul trecut şi, bineînţeles, au învăţat această lecţie: „L-om
fi iubit, l-om fi urît?/ Nu ştiu, dar ştiu că am crezut în el,/ idolul celor
fără ţel,/ peştele de sticlă cu cheia de gît.// Căţelul care clatină din cap/
ne-arată care-i atitudinea:/ imită-l şi-ţi va da beatitudinea/ peştelui de
sticlă cu banane verzi pe dulap”.
De aceeaşi dimensiune socială (şi viziune caleidoscopică) ţine şi
mini epopeea eroi-comică Coada sirenelor, dedicată statului la coadă
la diferite instituţii ale statului. Mărturisesc că doar umorul candid20
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pervers al autorului mi-a inhibat reacţia violentă, fie şi doar în plan
verbal.
Nivelul de vîrf al cărţii, poemul de reţinut în orice antologie a
poeziei româneşti, e Zeuţii; din motive de lungime, doar îl pomenesc
– de citat ar trebui citat în întregime. Un poem care sprijină, ca o cheie
de boltă, o carte, o carte care certifică un poet serios.
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„ unt deleuzian, un fel de
vitalist agnostic şi sunt de
acord că speranţa e o pasiune
tristă, iar veselia o putere de
expansiune”

interviu realizat de Ciprian Vălcan
cu Tomás Abraham

Tomás Abraham
(născut în 5 decembrie 1946
la Timişoara) este unul dintre
cei mai importanţi intelectuali argentinieni ai ultimilor
ani. A emigrat împreună cu
familia în Argentina în 1948
şi şi-a petrecut adolescenţa
la Buenos Aires. Între anii
1967 si 1972 a urmat studii de

22

Cărţile dumneavoastră despre filosofia franceză
au fost primite cu entuziasm în lumea de limbă
spaniolă. Cum aţi devenit interesat de filosofia
franceză? Aţi avut un profesor care v-a orientat în
acest sens?
Vocaţia mea pentru filosofie are două momente de trezire. Pe de o parte, un dialog platonician citit în adolescenţă, în care am descoperit
însemnătatea şi valoarea discuţiei. Pe de altă parte,
în aceeaşi perioadă, lectura romanelor lui Sartre şi
a biografiilor lui Simone de Beauvoir.
Personajele lui Socrate şi Sartre mă autorizau
să gândesc pe cont propriu.
Când am ajuns la Paris, a început o a doua
etapă, în care am învăţat că filosofia nu se com7-8-9, 2017
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pune din idei sublime, ci din texte. Materialitatea
cuvântului filosofic exprimat în concepte, adică în
elemente verbale al căror sens e dat de relaţiile lor
cu alte elemente din interiorul unui sistem.
În sfârşit, cunoaşterea lui Foucault şi Deleuze,
care mi-au îngăduit să-mi imaginez că şi eu aş fi
putut să scriu, întrucât erau doi filosofi ai libertăţii
de expresie şi continuatori ai ştiinţei vesele a lui
Nietzsche.
Ce rol a jucat în itinerarul dumneavoastră filosofic întâlnirea cu Foucault?
M-a eliberat de dogmatismul althusserian şi mi-a
oferit o perspectivă mai mult decât interesantă asupra muncii teoretice. Prelegerea sa inaugurală
la College de France vorbeşte despre mecanismele
de excludere a factorilor ce perturbă raţionalitatea
dominantă; despre dispozitivele instituţionale de
putere care controlează producţia şi circulaţia cuvântului; despre diferenţa dintre adevărat, fals şi
absurd în paradigma ştiinţifică şi neîncrederea în
pretenţia ştiinţifică şi în voinţa de adevăr a discursului filosofic.
De aceea, fără a ne supune sancţiunii iezuite
care face deosebire între păcătoşii ideologici şi
rigoriştii cunoaşterii, enunţa un proiect în care
filosofia se definea ca o politică a adevărului şi
materialitate discursivă.

Dialog
filosofie şi sociologie la Paris,
lucrând cu Althusser, Foucault
şi Deleuze. După terminarea
studiilor, a călătorit mult,
locuind o vreme în Japonia.
S-a întors în Argentina
în anul 1982, iar din anul
1983 şi-a început cariera
universitară, colaborând cu
universităţile din San Salvador,
Buenos Aires şi Mar del
Plata. A fost profesor invitat al
universităţilor din Campinas,
São Paulo, Salvador Bahía,
Montevideo, al Universităţii
Catolice din Lima şi al
Universităţii Autonome din
Barcelona. Dintre cărţile
sale, amintim : Pensadores
bajos (1987), Los senderos de
Foucault (1989), Foucault y
la ética (1989), La guerra del
amor (1992), Historias de la
Argentina deseada (1994),
Batallas éticas (1995), El último oficio de Nietzsche (1996),
El último Foucault (2003),
Fricciones (2004), La máquina
Deleuze (2006), Rorty, el
amigo americano (2010),
Shakespeare, el antifilósofo
(2014), Mis héroes (Ensayo de
admiración) 2016.

La ce vârstă v-aţi dat seama definitiv că lumea
cărţilor va juca rolul cel mai important în viaţa
dumneavoastră?
La cinci ani. Din acel moment n-am mai putut
să stau fără o carte în mână.
7-8-9, 2017
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Care au fost primele cărţi care v-au marcat? Ce cărţi erau la modă
pe vremea adolescenţei dumneavoastră?
După cum am scris deja, Platon şi Sartre, dar citeam şi Cortázar, Sábato,
Abelardo Castillo, romancierii boomului literaturii latinoamericane,
ca García Marquez şi Vargas Llosa, pe lângă un număr mare de reviste
de stânga şi, bineînţeles, Henry Miller. Acestora le alăturam autori care
nu erau la modă, ca Somerset Maugham sau Rabindranath Tagore.
Relaţia între filosofie şi teologie este unul din nucleele gândirii medievale. Cum funcţionează această relaţie în secolul al XX-lea?
Criza concepţiilor universale asupra lumii, precum şi aceea a valorilor Iluminismului şi marxismului, laolaltă cu un proces politic care
nu face viabil statul social, Welfare State, creează un spaţiu ocupat de
întoarcerea sacrului şi spiritului de sectă.
Cred că această întoarcere la Transcendenţă e o mască ce abia dacă
ascunde impulsul nestăvilit al tehno-ştiinţei, al nihilismului ca efect
al unei lumi în care puterea financiară şi noile oligarhii îşi apropriază
producţia de bunuri şi rele şi un proces productiv care exclude masele
majoritare.
Discursul despre Dumnezeu nu este decât simptomul unei spiritualităţi bolnave, cum ar spune Nietzsche. Eu cred că Dumnezeu a
murit, deşi nu afirm vreodată că nu există.
Sunteţi de acord cu cei care cred că filosofia traversează un moment de
criză ce îi anunţă sfârşitul iminent? Sau credeţi că e vorba de o nouă formă
din şirul de metamorfoze suferite de filosofie de-a lungul timpului?
Dimpotrivă, cred că e un moment prielnic pentru gândirea filosofică. Pătrunderea unei noi civilizaţii – cea asiatică – în lumea
globalizată, împreună cu decadenţa Europei şi a dominaţiei planetare
a omului alb ne determină să ne punem întrebări în legătură cu specificitatea unei culturi care deţinea hegemonia, care se credea stăpâna
adevărului universal – fie el sub forma creştinismului, Iluminismului,
pozitivismului sau marxismului – şi care astăzi trebuie să-şi revizuiască
toate locurile comune.
24
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Filosofia este arta ignoranţei şi a incredulităţii („singurul lucru pe
care îl ştiu este că nu ştiu nimic”, Platon; „nu trebuie să crezi în gândirea cuiva”, Nietzsche) – a tradiţiei disputei argumentative şi a libertăţii
ca discrepanţă. Nu se cuvine să dispară.
O civilizaţie dominată de idolatria imaginii, ca aceea occidentală
în momentul de faţă, mai are resursele de reflexivitate pentru a putea
gândi lucid problemele fundamentale?
Nu consider că civilizaţia noastră e idolatră, ci dimpotrivă, uneori
o văd ca pe o extraordinară maşinărie de demistificare, prin coduri fie
alfabetice, fie audiovizuale sau matematice. Nu suntem tradiţionalişti,
Marx avea dreptate, numai că nu doar capitalismul impulsionează
ceea ce Foucault numea „voinţa de a şti”.
Credeţi că suntem ameninţaţi de triumful barbariei, că fundamentele culturii noastre riscă să fie distruse, ori mai există încă speranţă?
Estimez că nimic nu ne împinge să gândim ca Sfântul Augustin,
care dinaintea primejdiei invaziei barbare îşi afla refugiu în credinţă,
oricare ar fi ea. Sunt deleuzian, un fel de vitalist agnostic şi sunt de
acord că speranţa e o pasiune tristă, iar veselia o putere de expansiune.
Viaţa continuă şi e impredictibilă. Mi-ar plăcea să se desfăşoare în
pace şi cu cât mai puţină suferinţă cu putinţă.
Traducere din limba spaniolă de
Cornelia Dumitru
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Eu nu am trac niciodată”

interviu realizat de Titus Crişciu
cu Nora Iuga

Distinsă doamnă, acum când nu mai ştim să ne preţuim
şi să cultivăm adevăratele valori, când primează „vedetele
de carton”, vă propun să ne vorbiţi despre doi din titanii
literaturii române: Tudor Vianu şi George Călinescu, care
v-au fost profesori în studenţie.
A mai fost şi al treilea Henri Wald, profesorul de materialism ştiinţific, dar el făcea filosofie adevărată, ne preda
mai mult Hegel decât socialism ştiinţific. Am avut şansa
extraordinară să am profesori pe aceşti trei titani care miau format într-un fel personalitatea. Sigur au avut o foarte
mare influenţă asupra formării mele intelectuale şi nu numai, şi a formării mele morale. Ei erau foarte diferiţi, adică
nu semănau deloc unul cu altul ceea ce a contribuit foarte
tare la un fel de mixtură în sensul bun al cuvântului, a propriei mele personalităţi. Din cauza asta poate şi arta pe care
am făcut-o mai târziu, devenind scriitoare, dar spun asta
pentru că eu iniţial am vrut să mă fac actriţă…
Numai că Beligan a avut o oarecare rezervă…
Da, Beligan a avut o rezervă foarte mare pentru că nu
i-a plăcut dicţia mea, deşi dicţia nu cred că ar fi fost chiar
26
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aşa un impediment. Am pomenit aici despre talentul meu scenic, pentru că în foarte mare măsură eu sunt apreciată pentru poezia mea şi
pentru felul în care mi-o prezint. În momentul când apar pe scenă
ştiu să captez publicul înainte de a reuşi să-l prind în mrejele valorii
mele poetice. Dar să revenim, la profesorii mei. Pe primul plan, şi asta
în mod subiectiv, pentru că semăn oarecum sentimental cu George
Călinescu. El era un personaj foarte histrionic, deci avea şi el tendinţa
asta de spectacol. Era, până la un punct uşor cabotin. El capta din
capul locului atenţia publicului. Din cauza asta sala Odobescu unde
ţinea cursurile era întotdeauna arhiplină. Era atât de aglomerată
pentru că veneau oameni din toate părţile nu numai studenţi de la
toate facultăţile, dar veneau şi oameni de pe stradă, pentru că era un
spectacol formidabil orice prelegere pe care o ţinea Călinescu. Era
atât de plin încât nu numai că se călăreau băncile în amfiteatru, dar
ajungeau spectatorii să fie lipiţi de catedră. Stăteam uneori faţă în faţă
cu Călinescu, îi simţeam răsuflarea şi putea să mă stropească cu saliva
lui când vorbea. Era inimaginabil şi nu cred că mai există astăzi un
asemenea profesor, care să atragă ca un magnet un public atât de larg.
Adevărul este că nu-şi pregătea niciodată spiciul, cursul pe care trebuia să-l ţină. Era de o spontaneitate uluitoare. Eu îmi amintesc foarte
bine ochii lui. Avea nişte ochi foarte ciudaţi, nişte ochi apropiaţi unul
de altul şi am citit un studiu despre fizionomie, în care se spune că oamenii care au ochii foarte apropiaţi sunt oameni extremi de inteligenţi,
de spontani şi cu o gândire foarte rapidă. El prindea ideile din zbor şi
din cauza asta în ceea ce ne preda făcea nişte salturi cu totul şi cu totul
imprevizibile. El era în stare să vorbească despre Bălcescu şi dintr-o
dată să facă un salt la Leopardi sau Ugo Foscolo. Adică cu totul şi cu
totul neaşteptat şi în final trăgea o concluzie la care rămâneai cu gura
căscată. Această chestiune, în evoluţia mea ulterioară s-a dovedit a fi
nemaipomenit de fertilă. Probabil că lui Călinescu îi datorez faptul că
în dicteul meu poetic, în poeziile mele, fac aceste salturi neaşteptate.
Amprenta mea personală, specifică în poeziile mele, este exact acest
lucru, saltul neaşteptat de la o idee la alta, de la o imagine la alta.
7-8-9, 2017
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E evident că sunteţi mai apropiată de Călinescu, dar ce aţi învăţat,
cum era Tudor Vianu?
Sigur că şi Vianu a avut un rol important în formarea mea pentru
că el era, spre deosebire de George Călinescu, extraordinar în gândire.
Era tipul germanic, foarte ordonat, foarte exact în ceea ce ne preda
şi de multe ori devenea uşor monoton, pentru că voia atât de bine să
însămânţeze în memoria noastră temele, cărţile unui autor, încât uneori ne povestea un roman ca să ni-l fixeze mai bine în minte, sau să ne
trezească interesul mai mare ca să punem mâna pe acea carte. Sigur eu
mă simţeam mai apropiată de Călinescu, pentru că aveam asemănări,
dar îi datorez mult lui Vianu, pentru că era un pedagog excelent şi el
m-a învăţat să am o minte mult mai organizată. În ciuda spontaneităţii
de gândire eu am şi calitatea de a avea o minte organizată şi mai ales
o atracţie extraordinară spre gramatică, care îmi vine tot din această
organizare pe care mi-a insuflat-o Vianu.
Şi de la Henri Wald ce aţi reţinut?
El m-a atras extraordinar pentru că întotdeauna am avut o înclinaţie
spre introspecţie, spre o gândire profundă, spre analiză asupra unor
fenomene care mi se păreau mai greu de explicat, ori el fiind filosof
la origine şi mai ales un foarte bun dialectician, m-a învăţat să văd
în aceste patru trăsături principale ale dialecticii, dincolo de aspectul
politic pe care încerca să ne inoculeze marxism-leninismul, adevărata
dialectică a lui Hegel în care cred până astăzi orbeşte. Pentru mine cele
patru trăsături ale dialecticii sunt esenţiale în cunoaşterea dezvoltării
lumii şi a cosmosului în general.
De fiecare dată când ne-am întâlnit îmi vorbeaţi cu respect şi preţuire
despre unii din confraţii din generaţia Dvs. Recent am citit o pagină
întreagă din „Observator cultural”, pe care i-o dedicaţi lui Constantin
Abăluţă. Ce criterii aveți în vedere la alegerea unui autor sau opere,
pentru a o lua în discuție?
Eu sunt foarte subiectivă, de fapt toţi suntem subiectivi, dar eu cu
precădere, ceea ce nu este un titlu de glorie întotdeauna, dimpotrivă.
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În general îmi plac foarte mult scriitorii care seamănă cu mine. Dacă
mă refer la personajele unei cărţi este exact pe dos, de multe ori îmi
plac personajele care mă contrariază, cele care nu seamănă cu mine
pentru că ele mă împing spre o analiză personală. Întotdeauna când
un personaj nu seamănă cu mine îmi place să-l analizez mai bine şi să
mă analizez mai bine, să văd dacă nu-mi descopăr asemănări în ceea
ce exact mă contrazice. Asta era o paranteză.
Pe Abăluţă îl cunosc de foarte mult timp, de la debutul nostru. Am
fost prieteni buni, venea în casa noastră când trăia bărbatul meu şi
făceam un mic cenaclu în familie şi de atunci citeam ultimele lui poezii. Abăluţă a fost într-o continuă transformare de la o carte la alta.
Avea idei noi mereu, mereu, are un spirit inventiv deosebit, a citit
enorm şi nu ştiu dacă are această pornire înnăscută, spre a se reface
mereu, spre a se reinventa mereu pe sine ca personalitate. Din punctul
acesta de vedere mie mi se pare că este un personaj foarte fidel cu sine
însuşi, dar în materie de creaţie şi datorită unor lecturi foarte solide,
pentru că el a fost foarte atras de scriitorii novatori, de scriitorii de
experiment, şi de la o carte la alta, este într-o continuă schimbare,
ceea ce mă atrage la el foarte mult. Îmi pare rău că generaţia tânără
nu observă cum omul acesta reuşeşte, la vârsta pe care o are, să se
reînnoiască mereu şi mereu…
…Însăşi cartea Nu sunt Einstein, este ceva nou pentru scrisul său şi
nu numai…
Toate au ceva nou. Şi cartea despre străzile Bucureştiului şi cartea
despre străzile Parisului sunt făcute ca nişte dicţionare, ca pretext.
Cartea despre femei este extrem de neobişnuită şi de modernă. La noi
numai Mircea Horia Simionescu a mai încercat aşa ceva. În articolul
la care vă referiţi am scris că el ar putea să facă cu cinste parte din
mişcarea renumită şi apreciată OULIPO din Franţa, pentru că el face
lucruri de genul acesta.
Pentru că suntem în Banat amintesc că aici l-aţi descoperit pe tânărul
confrate în ale scrisului Robert Gabriel Elekes, pe care l-aţi ajutat să-şi
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publice prima carte pentru care a luat marele premiu pentru debut. Aţi
mai ajutat şi pe alţi tineri scriitori în demersul lor literar?
L-am auzit prima dată citind un poem în limba germană şi am
înnebunit pur şi simplu, pentru că venea dintre tinerii poeţi români
atât de elogiaţi şi care s-au împotmolit în acest minimalism, în care
se vorbeşte exact ca pe stradă, adică nu este literatură, este viaţă de
zi cu zi, este limbaj de zi cu zi, ceea ce la început a fost o descoperire
minunată şi avem câteva nume foarte bune. Acum se prelungeşte foarte mult şi începi să te sperii şi te întrebi: oare moare poezia, oare poezia este înghiţită de limbajul diurn nu se întâmplă nimic, nu vine nici
o idee, vorbim cum vorbesc eu cu Dumneavoastră acuma şi zicem că
e poezie mare. Elekes făcea cu totul și cu totul altceva. El venea cu un
timbru specific și cu o punere în pagină a gândurilor, a sentimentelor
care scotea la iveală niște profunzimi de intimitate trăită, prelucrată în
sinea lui, în interiorul lui, la un mod foarte personal. Chestiunea asta
cred că se datorează şi faptului că el este un artist, nu numai complex
ci aş zice un artist complet, pentru că rar mi-a fost dat să văd un artist
dotat foarte bine, adică la un nivel superior şi în dans şi în mimică. El
ar putea să fie un mim excelent, un dansator excelent, un poet excelent.
Spun asta pentru că rar am avut ocazia să văd un artist atât de diversificat, să-l văd pe scenă în toate aceste ipostaze. Atunci am zis iată, s-a
născut, în sfârşit, în rândul tinerilor acel talent care poate să fie un artist
foarte, foarte complex şi care să reuşească să dea primul lui volum care
este într-adevăr un volum, e mult spus total, probabil că mai există şi
alte faţete, dar la el este foarte diversă modalitatea de expresie…
Pe care l-aţi ajutat să-l publice…
Nu ştiu în ce măsură l-am ajutat fiindcă el s-a născut aşa, dar în
orice caz l-am descoperit.
La un interviu recent, acordat unui post de televiziune, printre altele aţi spus că „Erotismul pe care-l purtăm în noi e esenţial pentru un
creator, adică individul care are în el harul creaţiei, are un erotism mai
evoluat”. Între aceste elemente care credeți că este cauza și care efectul?
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Cred orbeşte în ceea ce am spus. Este un lucru extraordinar de uşor
de explicat şi de făcut credibil ceea ce am afirmat, pentru că erotismul
stă la baza nu numai a creaţiei, dar erotismul stă la baza procreaţiei
şi dacă fără erotism nu s-ar fi născut lumea, fără erotism nu putea să
se nască nici arta, zic eu. Erotismul este impulsul primar al omului
către naşterea unei alte lumi, fie a unei lumi materiale, făcând copii şi
înmulţind omenirea, fie a unei lumi imaginare pe care o face artistul,
poetul, chiar şi omul de ştiinţă, pentru că şi el este un creator. Fără erotism eu cred că lumea n-ar putea exista, mai mult ca sigur că aşa este.
Vreţi să spuneţi că există erotism din tinereţe, cel carnal şi până la
bătrâneţe, aşa cum l-aţi întâlnit Dvs. la peste 70 de ani? Mă refer la
întâlnirea din Germania cu un poet din Belarus.
Da, da, e adevărat. Mă bucur că v-aţi amintit de întâmplarea aceea
uluitoare. Omul acela este foarte, foarte deosebit. E drept că nu ştia
prea bine germana, dar ne înţelegeam că aveam răbdare să aştept până
scotea el o vorbă în limba germană, dar era un gânditor, vorbea mai
mult prin tăceri şi când spunea o propoziţie pe aceea o memorai. El
mi-a spus un lucru în care eu cred până în ziua de azi şi voi crede
până la capăt. Mergând prin pădure, era ca un Paradis, lângă un castel
foarte frumos, acolo aveam noi o bursă, şi la un moment dat am găsit
nişte tulpiniţe de copac cumva împletite foarte ciudat, care păreau
făcute de mâna omului ca un semn lăsat câtre cineva ca să transmită
un mesaj. Găsind acel obiect destul de ciudat i l-am arătat şi i-am zis
că probabil era lăsat intenţionat spre a fi găsit de cineva, şi el a spus:
„Vai ce copil eşti, intenţia nu este a omului, intenţia este întotdeauna
a drumului. Acest lucru mi s-a părut extraordinar de profund şi de
interesant. Drumul practic indică destinul nostru, drumul ne indică
traseul în viaţă, drumul are intenţia”.
Vă propun să trecem de la erotism la un moment pe care nu ştiu cum
să-l definesc: de sensibilitate, de emoţie, încât aici la Reşiţa, după lectura
unei proze a unui coleg, când aţi fost invitată să citiţi poezie, doar după
câteva cuvinte v-aţi oprit. Se poate traduce în cuvinte acel moment?
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Se poate. Am început să citesc şi la un moment dat rândurile, dar
nu din cauza vederii, au început să se încalece şi m-am simţit dintr-o
dată paralizată. Probabil că a intervenit o emoţie foarte mare, ceea ce la
mine nu se întâmplă. Eu nu am trac niciodată, sunt foarte histrionică
şi sigură pe mine, dar nu ştiu, am realizat ceva în clipa aceea. În general la întâlnirile cu prietenii, de aici de la Reşiţa, cu care mă simt exact
ca într-o familie, noi ne iubim între noi foarte tare, dar mi-am dat
seama că poezie se citeşte mai puţin, iar poezia mea este foarte intimă,
foarte personală şi m-am gândit ce le spui tu acestor oameni, că tu
vorbeşti din profunzimea interiorului tău şi poate că ei nu înţeleg, sau
nu consonează cu tine, pentru că în general se citeşte proză, care ţine
de social, de politic, de lucrurile din jurul nostru pe care le trăiesc toţi
oamenii, dar dacă tu vorbeşti numai despre tine şi despre partea ta
ascunsă. Atunci am simţit că paralizez, că nu voi putea să-i aduc în
interiorul meu pe cei care mă ascultă şi dintr-o dată s-a produs acest
accident şi m-a apucat o ruşine bruscă şi n-am mai putut să mai citesc.
Moderatorul m-a lăsat până la urmă, dar în timpul ce au citit colegii
mei eu nu am fost în stare să-i ascult, m-am gândit numai la ce mi s-a
întâmplat şi nu aveam alt sentiment decât de ruşine totală şi credeam
că în viaţa mea nu voi mai putea citi în faţa publicului. Pe urmă m-am
regăsit şi se pare că am avut succes.
Eu fiind în sală, pot confirma acest lucru. Apropo de felul în care
sunteţi apreciată de public: Recent, din câteva zeci de comentarii, făcute
pe Internet, cu referire la un interviu al Dvs., am ales unul: „Nora Iuga e
Unică, da, cu literă mare. Nu cunosc altă femeie care să îţi dea atâta chef
de viaţă, atâta euforie”. În ce constă forţa aceasta de a seduce publicul?
Nu ştiu, eu nu sunt conştientă de ea, dar m-am gândit de multe ori
pentru că simt asta şi mi se spune tot timpul. Eu cred că lucrul este extraordinar de simplu. Eu sunt omul cel mai natural din lume, mie nu
mi-e ruşine de nimic. Eu mă expun în faţa oricui exact aşa cum sunt.
Mie nu-mi place să fiu nici ultra intelectuală, doamne fereşte, nu-mi
place să caut un limbaj ales, prin care să impresionez, eu pot să vorbesc
foarte bine cu manichiurista, cu vânzătoarea de la alimentara, vorbesc
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exact ca toată lumea. Sunt veselă tot timpul şi chiar în momente foarte grele eu îmi găsesc echilibru. Am să vă povestesc o situaţie reală.
Când a murit soţul meu am fost îngrozitor de lovită, pentru că noi
am trăit 35 de ani împreună şi puteam trăi încă mulţi ani, el având 58
de ani când a murit, şi am avut o căsnicie absolut ireproşabilă, cred
că nu ne-am certat niciodată. Atunci, eu, ca să vedeţi spiritul de a mă
reface, de a-mi reveni, de a nu mă lăsa să mă prăbuşesc, m-am gândit să fac ceva ca să nu mă mai gândesc la aceasta. Aşa că, după ce
l-am înmormântat, a doua zi mi-am cumpărat un teanc de broşuri cu
cuvinte încrucişate, integrame şi o lună întreagă, de dimineaţa până
seara, n-am făcut altceva decât să dezleg cuvinte încrucişate, ca să-mi
ocup creierul, ca să nu mă mai gândesc la ce am pierdut. Astăzi am de
multe ori momente în care mă simt vinovată faţă de el că am încercat
să-l alung cu forţa din gândul meu, ca să mă pot salva. Şi m-am salvat,
sunt puternică, foarte puternică. Cred că asta este.
Recent i-aţi declarat reporterei de televiziune, Cristinel UngarŢopescu, că lucrul cel mai important pentru Dvs. este bucuria… Vorbiţine despre acestea. De pildă, ceea ce discutam mai înainte, faptul că
sunteţi adulată de public este una din bucuriile Dvs.?
Faptul că sunt adulată de public s-ar putea în mod inconştient să
mă bucure foarte tare, dar nu-mi dau seama dacă asta mă bucură.
Pe mine mă bucură orice. Începând cu dimineaţa, când mă trezesc,
îmi beau cafeaua şi mă uit pe fereastră, să văd dacă a răsărit soarele şi
în momentul în care văd primele raze de soare intrând pe fereastră,
deschid fereastra, îi fac cu mâna şi îi spun „Bună dimineaţa, soare”.
Această chestie este copilăroasă dacă vrei, dar e un fel de a-ţi începe
ziua cu o bucurie. Iubesc soarele la nebunie. Sau, după duş mă duc şi
mă uit în oglindă. O femeie bătrână, de aproape 90 de ani, să se uite în
oglindă, să-şi zâmbească şi să înceapă să-şi spună: „stai că nu eşti chiar
într-atâta de urâtă, parcă mai merge”, şi atunci iarăşi mă bucur. Iată,
vă spun nişte intimităţi. Îmi găsesc resurse de bucurie. Iubesc viaţa şi
ştiu că şi la 90 de ani poţi să te bucuri în fiecare clipă dacă îţi găseşti
singură prilejuri de bucurie. Oamenii nu ştiu să se bucure, din cauza
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asta suntem o societate căreia nu-i merge prea bine pentru că, nu ştiu
de ce Dumnezeu, căutăm cu lumânarea lucruri pe care să le urâm, sau
de care să fim nemulţumiţi, în loc să căutăm reversul adică bucuria
care a existat chiar şi atunci când tremuram de frig, în vremurile acelea îngrozitoare.
Sper că nu aveţi nostalgia acelor vremi?
Fără să fie vorba de nostalgie, Doamne fereşte, dar resurse în viaţă
găseşti…O bucurie în viaţă este să respiri, o bucurie este să bei apă,
gândiţi-vă că alţii nu au nici asta.
Sunteţi una din puţinele scriitoare din România căreia i s-au recunoscut meritele literare prin acordarea unor numeroase distincţii. Dintre acestea am să amintesc doar două, care nu sunt din partea Uniunii
Scriitorilor din România: Premiul „Frederik Gundorf ”, conferit în 2007,
de Academia Germană şi Ordinul Naţional „Pentru Merit”, acordat de
preşedintele Klaus Iohannis, pentru dăruirea şi talentul cu care v-aţi
implicat în promovarea imaginii României. Fără a aminti premiile acordate de breasla scriitorilor şi altele de la diferite instituţii, vă întreb ce
semnificaţie au ele pentru omul Nora Iuga?
Vreau să vă spun că premiile nu mă încântă foarte tare. Într-adevăr
am primit vreo cinci premii de la Uniunea Scriitorilor, apoi de la
Filiala Uniunea Scriitorilor Bucureşti, premii de la mai multe reviste
importante, de la oraşe, dar Premiul „Gundorf ” m-a bucurat foarte
tare, ca un premiu pe care-l primeşti în Germania, un premiu foarte
mare, de la Academia pentru limbă şi poezie din Darmstad. Acest premiu mi-a fost acordat pentru poezie, dar mai ales pentru traducerile
nenumărate pe care le-am făcut, din limba germană şi nemţii ştiu să
recompenseze şi au făcut-o cu brio, eu având enorm de multe burse în
Germania. Timp de vreo zece ani nici nu mai ştiam ce eram mai mult,
nemţoaică sau româncă, eram în Germania sau în România. Sigur,
aceste două distincţii mari m-au bucurat cel mai mult. Prima, Crucea de Merit în Ordin de Cavaler, mi-a acordat-o fostul preşedinte al
Germaniei, domnul Ioachim Gaut şi mi-a fost înmânată la Bucureşti,
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de fostul ambasador al Germaniei în România. Recent am primit o
distincţie şi mai mare, acordată de preşedintele Klaus Iohannis: Ordin
de Merit în Grad de Comandor. Mai trebuie să vă spun că de fapt, nu
atât medalia m-a bucurat peste măsură, dar m-a bucurat peste măsură
că mi-a dat-o Klaus Iohannis. Nu ştiu câţi oameni mă vor iubi după ce
vor citi aceste rânduri, dar sunt absolut convinsă că dacă România are
o şansă să se afirme în această Europă şi în lume ca o ţară cu calităţi,
ca o ţară care poate să-şi arate valorile, cred că cel care ne poate scoate
în lumea bună este preşedintele Klaus Iohannis şi sunt foarte tristă că
sunt voci care îl contestă şi nu-şi dau seama de ceea ce reprezintă acest
om pentru România.
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INEREŢEA, vitalitatea şi entuziasmul au
caracterizat prima ediţie a Festivalului Start
– un festival dedicat şcolilor de teatru din România – care s-a derulat la Arad între 12-15 iulie.
Proiectul – gândit pe mai mulţi ani – este
iniţiat şi coordonat de actorul Ionel Bulbuc şi a
fost organizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului
Local Arad, prin Centrul Municipal de Cultură.
Au luat parte la festival studenţii-absolvenţi din
şase facultăţi de teatru ale UNATC Bucureşti,
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, Universităţii
de Arte „George Enescu” din Iaşi, Universităţii
„Hyperion” din Bucureşti, Universităţii de Artă
Teatrală din Târgu Mureş şi Universităţii din
Craiova.
Programul festivalului a inclus nu doar reprezentaţii ale spectacolelor studenţeşti, ci şi ateliere susţinute de profesionişti reputaţi: actriţa
Mihaela Sîrbu, coregraful Florin Fieroiu şi actorul
şi dramaturgul Ioan Peter – toate găzduite de Tea7-8-9, 2017

Primul Start!

Arte vizuale

trul Clasic „Ioan Slavici”. Festivalul Start are caracter competiţional,
trei din cele şase spectacole fiind selectate de juriu pentru a fi prezentate pe scene profesioniste, printr-un parteneriat cu Teatrul German
de Stat din Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din
Timişoara şi Teatrul „Ioan Slavici”.
Alături de actriţa Tania Popa şi regizorul Nicolae-Mihai Brânzeu,
am făcut parte din juriul primei ediţii şi, dincolo de datele oarecum
tehnice de mai sus, trebuie să remarc atmosfera admirabil-colegială,
deschisă, curioasă, ludică, amicală care a dominat cele patru zile de festival. În ultima, în decorul superb al taberei de la Căsoaia (unde gazdă
ne-a fost Centrul Cultural Judeţean Arad) s-au anunţat premiile, iar reuniunea informală a prilejuit oaspeţilor diverse jocuri sportive sau… de
improvizaţie, păstrând atmosfera juvenil-jucăuşă a Start-ului.
Ca juriu, am ales trei din cele şase spectacole propuse mai degrabă
printr-un calibraj de fineţe decât prin discrepanţe valorice semnificative între ele, pentru că fiecare clasă participantă a avut atuurile şi
dezavantajele sale – pe care le-am remarcat şi public, de altfel.
Departamentul de Arte de la Universitatea din Craiova (clasa prof.
Gina Călinoiu) a jucat Avioane de hârtie de Elise Wilk, în regia lui
Laurenţiu Tudor. Un spectacol plăcut, cu un tempo bine reglat, exploatând inspirat nuanţele textului, dar cu un deficit de punere în
valoare a întregii echipe. I-am remarcat – pentru că aveau partituri de
prim-plan –, pe Arina Păvălan şi Andrei Ştefănescu, care şi-au revelat
potenţialul scenic, alături de colegii lor Luiza Niţă, Bianca Motroc.
Cu o producţie interesant-ingenioasă au venit studenţii secţiei
maghiare de la Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB Cluj: Câţi?,
un spectacol de improvizaţie regizat de Hathazi Andras şi bazat pe
monoloage scrise chiar de actori. Dezavantajele reprezentaţiei au derivat din numărul incomplet al protagoniştilor (patru din şase) şi din
aspectul de crochiu al spectacolului (doar 35 de minute). Remarcabil,
bariera lingvistică evidentă a fost depăşită de flerul unei actriţe, care a
folosit replici în engleză şi română pentru a „atinge” publicul, iar nervul şi pregnanţa interpretării, ca şi senzaţia de confesiune, de mărturie
intimă, au convins auditoriul. Actori: Erdei Emese, Balogh Dorottya,
Vári Vivien şi Matola Norbert.
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În pofida duratei sale destul de dilatate şi oarecum desuet prin psihologismul intrigii originare, Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?, o dramatizare a Ştefanei Samfira după romanul lui Horace McCoy, a fost unul
din câştigători, combinând ingenios elemente care să pună în valoare
fiecare protagonist – aşa justificându-se, de altfel, şi amplul decupaj
dramaturgic.
Spectacolul de la UNATC Bucureşti (clasa Florin Zamfirescu &
Ştefana Samfira) a avut un atu în plus: câţiva dintre actori au deja
experienţa scenelor profesioniste, ceea ce le-a dat un anume apomb
scenic.
Având ca subiect concursurile epuizante de dans din timpul Marii
Crize americane şi destinul a doi tineri actori, Şi caii... pune în valoare tipologii umane din cele mai diverse, bine conturate, anatagonice
– elemente constitutive ale pedagogiei teatrale, aşadar bine exploatate
didactic. Dacă ar avea cu o oră în minus (scenariul său e totuşi prea
extins), spectacolul ar putea fi jucat pe orice scenă profesionistă.
Oricum, tinerii actori bucureşteni s-au văzut cu toţii în acest real
examen de clasă: Cosmina Olariu, Marina Palii, Ştefan Hitruc, Ştefan
Mihai, Eduard Burghelea, Radu Mateucă, Gabriel Vatavu, Natalia
Dragomir, Bianca Anastasiu, Andrei Atabay, Iulia Dinu, Cătălin Nicolau,
Nicoleta Moscalenco, Mihnea Ştefan, Nicolae Dumitru, Crina Linţă,
Carmen Gâlcă, Kostas Mincu, Vlad Nicolici.
Un spectacol bine ritmat, pe un text scris impecabil (un atu în sine),
jucat cu o sinceritate emoţionantă au prezentat actorii de la Universitatea Hyperion din Bucureşti: Fluturii sunt liberi de Leonard Gershe.
Un spectacol despre iubire, despre independenţă şi maturitate, despre
traume şi sinceritate, cu sensibilitate şi umor. Acesta a fost de altfel
atuul principal al studenţilor Adrianei Trandafir şi Dianei Mihăiţă:
faptul că au lucrat pe un text care i-a ajutat pe doi dintre ei să contureze roluri cu încărcătură semantică apreciabilă. Luiza Juverdeanu a
denotat o vulnerabilitate plină de nuanţe şi fineţe – ceea ce mă face să
cred că are un potenţial de umărit în timp; Victor Pimuş a jucat atent şi
exact rolul eroului său nevăzător; Alida Coman şi Alexandru Radu au
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reuşit să-şi coloreze partiturile episodice cu destulă inpiraţie. Fluturii
sunt liberi a fost al doilea spectacol remarcat de juriu.
Cunoscutul actor şi universitar ieşean Emil Coşeru de la Universitatea de Arte „George Enescu” a mizat pe un spectacol de commedia dell’arte pentru Festivalul „Start”. O producţie pe texte mai puţin
frecventate în şcolile de teatru, dar evident pe canavaua caracterelor şi
tipologiilor specifice: Preafericita şi trista comedie a îndrăgostiţilor
napoletani din preafrumosul oraş sicilian Ragusa. Nu trebuie să fii
literat sau geograf ca să remarci parodia titlului, care exprimă, aşa,
deşucheat, exact derularea intrigii scenice, cu un umor dezlănţuit.
Tinerii actori ieşeni au profitat de „oferta” textului pentru a face o
pregnantă şi vitală paradă ludică, cu un histrionism de bună calitate,
bine asumat, şi o energie impresionantă. Ei sunt Alexandra Diaconiţa,
Tudor-Iustin Hurmuz, Andreea Darie, Alexandra Vieru, Mihai Afloarei, Diana-Maria Costea, Andra-Larisa Gorgovan, Dumitriana Creţu,
Răzvan-Dimitrie Chirilă, Tiberiu Rusu, Katerina-Victoria Matei.
În fine, al treilea spectacol ales de juriul festivalului a fost Mede/
ea sau despre fericirea conjugală de Roxana Marian (Universitatea
de Teatru Târgu Mureş, clasa Monica Ristea & Elena Purea). Atuul
montării a fost textul original, scris anume pentru acest proiect, aşadar
perfect adaptat pe personalitatea de scenă a fiecărui protagonist. Un
spectacol bine articulat, care inventariază uneori metaforic, alteori
frust, cu o pregnanţă adesea emoţionantă prin acuitate, ipostaze ale
feminităţii moderne. Cum era de aşteptat, montarea a relevat partituri
feminine, de la cea senzuală la cea voluntară, cea docilă, cea mereu
victimizată etc. Adecvarea ansamblului la potenţialul interpreţilor a
fost notabilă. Au jucat: Alba Valdelvira Garcia, Iulia Andreea Pop,
Andreea Claudia Drăgan, Alexandra Maria Ţura, Alexandra Ţucu,
Carmen Ghiurco, Loredana Cleopatra Druhora, Edina Soos, Dragoş
Florea. (Savuroasă „reţeta de fericire culinară” din text.)
Repet, am făcut departajarea spectacolelor pe baza unor detalii şi
nuanţe care, în context, au fixat unele producţii deasupra altora. Ce
trebuie înţeles însă este că fiecare spectacol prezentat şi-a avut marja
sa de valoare, toate fiind comparabile din acest punct de vedere. Ce
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rămâne este prietenia, vitalitatea, energia bună şi colegialitatea de pe
durata festivalului.
După câteva zile de la „Start”, m-a sunat una din profesoarele de
an, actriţă faimoasă, care nu ajunsese la Arad. M-a întrebat cum i-au
fost studenţii, dacă a fost bine. „A fost”, i-am confirmat. Iar concluzia
ei e ca un fel de moto pentru festival: ce contează este ca aceşti tineri
actori să fie văzuţi şi să se cunoască unii cu alţii. Baftă tuturor!
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Maeştri arădeni

la Galeria „Delta”

Î

N PERIOADA iunie-iulie 2017, Galeria „Delta” din
Arad a găzduit o robustă expoziţie de pictură,
sculptură, grafică şi artă decorativă semnate de
membrii fondatori ai noii Asociaţii „Filiala din
Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România.”
Chiar dacă titlul poate să pară uşor ironic sau
autoironic, intenţia organizatorilor a fost să ofere publicului arădean o expoziţie a seniorilor, a
consacraţilor, azi.
Expozanţii au prezentat între una şi cinci lucrări, realizate în ultimii 2-3 ani, considerate
reprezentative pentru creaţia lor artistică.
Dumitru Şerban, directorul de proiect, a expus
o lucrare mare, intitulată Artistul şi opera, un fel
de omagiu, în cheie abstractă, adus sculptorului,
Adrian Popovici, dispărut recent.
7-8-9, 2017
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pictor, Arad
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Materialul lemnos utilizat la realizarea lucrării aduce, prin factura
sa şi prin jocul texturilor obţinute din intervenţia flexului şi drujbei,
o anumită căldură.
Sculptorul pune inspirat în contrast volumele aflate sub semnul
curbei, (reprezentând artistul) şi cele prismatice, simbol al operei. La
Dumitru Şerban formele vorbesc prin ele însele şi prin factura tratamentului acordat volumelor şi materialului.
Onisim Colta a expus patru pânze relativ mari, Biblioteca din turn,
Perete de biserică, Cupola în construcţie şi Perete de biserică II, axate
pe ideea fundamentală de sacru, supus „coroziunii” ignoranţei contemporane.
Lucrările semnate de Onisim Colta sunt toate realizate în acril
pe pânză. Opţiunea pentru acril este binevenită, prin transparenţele
specifice, de frescă. Lucrările artistului fac trimitere la sacru, la nevoia
de recuperare a acestuia, ca dimensiune care înalţă omul şi-l scoate
din platitudinea vieţii.
Iosif Stroia a expus cinci desene de 100 x 50 cm, reprezentând
compoziţii – variaţiuni pe tema vortexului – toate executate cu o dexteritate de invidiat, prin gestul liber al mâinii. Iosif Stroia are un simţ
de excepţie al realizării de spirale, văzute fie din profil, fie de sus, toate
ducând gândul privitorului spre motive de natură cosmică.
Elena Stoinescu, un redutabil artist al tapiseriei, s-a prezentat cu un
proiect (desen şi colaj) şi cu o tapiserie în material definitiv. Prezenţa
proiectului dă un aer de prospeţime expoziţiei.
Ioan Kett Groza a fost prezent pe simeză cu o serie de lucrări realizate pe principiul dicteului automat, specific artei suprarealiste, cu
care pictorul consună de mulţi ani şi care l-a consacrat. Gamele de
culoare sunt cele bazate pe dominantele de griuri pigmentate cu mici
semne colorate adecvate la seria de traiectorii, care se întretaie aleatoriu în curbe şi contracurbe.
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Rudolf Kocis a expus trei lucrări abstracte în bronz, rafinat „distilate”, la care şi patina este atent orchestrată.
Sculptorul Dumitru Paina a fost prezent în expoziţie tot cu trei
lucrări, una din bronz şi două cioplite în piatră. Din cele cioplite în
piatră una trimite la pâinea sacră. În opoziţie cu aceasta, la lucrarea în
broz, reprezentând o şuncă de porc afumată a cărei şoric este căptuşit
cu monede de mărimi diferite, descoperim o ironie evident la mentalitatea mercantilă a zilei.
Pictoriţa Eisele Szucs Zoe a venit cu tema ei predilectă, pusta. Într-una
din lucrări este prezent şi calul, ca simbol al libertăţii de mişcare.
Sculptorul Mihai Păcurar a prefăcut într-o instalaţie o mulţime de
figurine emblematice pentru lumea lui de forme şi semne.
Cornelia Josan Kocsis s-a prezentat cu trei pânze mari, emblematice pentru stilul său. Plăsmuirile sale sunt nişte ample cosmogonii,
în care mulţimile de elemente vegetale gravitează în jurul unor nuclee
imaginare.
Ioan Gnandt e expus cinci pânze realizate recent. De peste douăzeci
de ani artistul agrează în pictură o formă de minimalism mai rece sub
aspect formal dar mai cald cromatic. Compoziţiile sale geometrice
sunt când simetrice, când reflexul în oglindă al motivului plastic de
bază.
Constantin Doichiţă a expus pictură şi sculptură de mare calitate
compoziţională şi cromatică. Şi de data aceasta lucrările sale sunt rezultatul unor îndelungi elaborări şi reveniri atât la nivelul calităţii pastei picturale cât şi al rafinamentului texturilor. La Constantin Doichiţă
primează apăsat calitatea nu cantitatea.
Zoltan Steinhubel, ceramist remarcabil, şi-a structurat de ani buni
o viziune coerentă şi un simţ rafinat al formei, pe care am regăsit-o şi
în lucrările din această expoziţie.
7-8-9, 2017
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Expoziţia „Maeştri arădeni” a fost un bun prilej de a face o evaluare
a potenţialului artistic de bază, a nucleului dur al Asociaţiei „Filiala
din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România”.
Această grupare artistică, prin cei mai implicaţi membrii ai săi, a
reuşit să susţină vreme de peste 25 de ani mişcarea plastică arădeană,
transformând Galeria „Delta” într-unul din focarele de cultură plastică
din această parte de ţară, un focar de cultură azi de notorietate naţională
şi internaţională prin seria de evenimente meeting point-arad biennial, cu cele cinci ediţii ale sale şi prin bienalele internaţionale de desen
şi de grafică mică.

44

7-8-9, 2017

1. Dumitru Şerban, Artistul şi opera, lemn

2. Elena Stoinescu, Ritmuri, tapiserie

3. Ioan Kett Groza, Spirala vieţii, ulei pe pânză

4. Constantin Doichiţă, Fără titlu, ulei pe pânză

5. Rudolf Kocsis, Bob, bronz

6. Mihai Păcurar, Tors, lemn

7. Onisim Colta, Perete de biserică, acryl pe pânză

8. Zoe Eisele Szucs, Rozuri, ulei pe pânză

9. Cornelia Kocsis, Dimensiuni astrale, ulei pe pânză

10. Antal Vásárhelyi, Logica cubului

11. Iosif Stroia, Desenul Post Brancusi II, creion

12. Dumitru Paina,Vise europene, bronz
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Optimistul neînţeles

A

NATHEMA este numele unei formaţii de
rock din Liverpool, fondată în 1990 (conform biografiei publicate de site-ul radioului online lastfm.com). În primii ani, bandul s-a remarcat lansând două albume de death metal, un stil
zgomotos, dur până la extrem. Dar, începând cu
cel de-al treilea album, Eternity (1996), membrii
trupei au trecut treptat la un sound progresiv, atmosferic, mult mai melodios.
Judgement, înregistrat în iunie 1999, va consolida noul stil, în mare parte depresiv, pe alocuri
disperat, piesele aducând, pe alocuri, cu Pink Floyd
sau Radiohead. Următoarele două discuri, A Fine
Day to Exit (2001) şi A Natural Disaster (2003), au
mers pe aceeaşi direcţie muzicală.
După multe schimbări în componenţă şi o
pauză discografică de şapte ani, în 2010 a apărut
cel de-al optulea album, We’re Here Because We’re
Here, care a beneficiat de mixajul binecunoscutului muzician şi inginer de sunet Steven Wilson
7-8-9, 2017

Călin Chendea,
redactor al revistei „Arca”,
Arad
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(membru al trupei Porcupine Tree).
În momentul respectiv, acesta declara:
„E cel mai bun album la care am avut
plăcerea să lucrez vreodată”. O confirmare a acestor spuse a venit din partea
revistei „Classic Rock”, care a desemnat We’re Here Because We’re Here
drept Albumul de Rock Progresiv al
Anului. De remarcat şi colaborarea
solistului vocal Ville Valo de la trupa
finlandeză HIM, care interpretează
piesa Angels Walk Among Us.
Un alt album important, Distant Satellites, a fost lansat în martie 2014. Diferit de precedentele prin mult mai
multe sonorităţi electronice, discul a fost înregistrat în
Norvegia, o parte din piese fiind, din nou, mixate de
Steven Wilson.
Anathema, în următoarea componenţă: Daniel Cavanagh
– chitară, voce; Vincent Cavanagh – chitară, voce; Jamie
Cavanagh – chitară bas; Daniel Cardoso – claviaturi; Lee
Douglas – voce; John Douglas – percuţie, a realizat cel
de-al 11-lea album de studio, The Optimist, care apărut la
9 iunie 2017.
Potrivit liderului şi fondatorului bandului Anathema,
Daniel Cavanagh, conceptul albumului a fost inspirat
chiar de coperta propriului lor disc A Fine Day to Exit
(2001), care reprezintă o fotografie luată de la bordul unui
autoturism aflat pe o plajă.
Povestea este semi-autobiografică deoarece „am folosit un «surogat» în persoana Optimistului”. „Am pus în
acest personaj note, versuri, sentimente şi, în mod crucial, speranţele şi temerile noastre şi l-am făcut subiectul
pieselor”, declară Daniel într-un articol chiar pe site-ul
trupei anathemamusic.com.
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Vocalistul Vincent Cavanagh adaugă că „despre tipul care era la
bordul maşinii de pe coperta albumului A Fine Day to Exit n-aţi fi ştiut
niciodată ce s-a întâmplat. The Optimist este călătoria lui fără sfârşit,
enigmatică, mişcătoare şi captivantă, cu ale ei dificultăţi existenţiale.”
Titlul primei piese, 32.63N 117.14W se referă la coordonatele
exacte pentru plaja Silver Strand din San Diego unde a fost făcută
fotografia care a devenit coperta albumului menţionat şi este o foarte
inspirată introducere pentru un album conceptual. Mai întâi sunetele oceanului, cu ale lui valuri care se lovesc de ţărm, apoi efortul
eroului (Optimistului) de a ajunge la propria-i maşină, unde, după ce
porneşte motorul dă drumul la staţia radio, scalează până când găseşte
postul preferat de muzică şi ne introduce astfel direct în următoarea
piesă, Leaving It Behind, ale cărei prime acorduri electronice, stranii şi
sacadate, ne aduc aminte de sound-ul Portishead. Apoi riff-uri agere
de chitară ne conduc spre o piesă rock zgomotoasă, puternică, poate
pentru unii chiar abrazivă. Versurile sunt însă destul de pozitive:
„The lies, they know/ They know every little thing, inside/ But I said
no/ And I’ll make everything inside alright/ Cause I am leaving it
behind/ Stop feeling dead inside tonight”
„Minciunile, ele ştiu/ Ele ştiu toate amănuntele, dinlăuntru/ Dar
eu am spus nu/ Şi am făcut ordine în mine însumi/ Pentru că las
totul în urmă/ Nu mă mai simt mort pe dinăuntru în seara asta”

Endless Ways beneficiază de vocea melodioasă şi pasională a solistei
Lee Douglas. O piesă reprezentativă pentru stilul cu care ne-a obişnuit
Anathema pe ultimele lor albume de rock progresiv. Începutul lin, la
pian, lasă senzaţia unei balade. A doua jumătate a piesei are un riff
extrem de atrăgător de chitară, care apoi generează un vârtej de sunete
bombastice, pe alocuri dure, în care regăsim şi orchestra de coarde.
Textul descrie fermecătorul, magicul moment în care ne îndrăgostim,
cu bucuria acelei victorii pe care ne-am dori-o definitivă, fără a mai fi
răniţi, fără a mai avea inimile frânte.
„My life will never be the same/ And my heart is never going to
break/ For you, I loved in endless ways”
„Viaţa mea nu va mai fi la fel/ Şi inima mea nu se va mai frânge/
Pentru tine, am iubit la nesfârşit”
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Piesa nr. 4 dă şi titlul albumului, The Optimist. Începutul este din
nou la pian, lent melodios. Fermecător duetul celor doi solişti vocali,
Vincent Cavanagh şi Lee Douglas, din nou o pereche senzaţională,
sprijiniţi foarte bine de riff-uri armonice şi hipnotice de chitare, precum şi de o orchestraţie blândă, plăcută. Textul, cu mesaj optimist,
evidenţiază un nou drum al eroului. Acesta conduce maşina prin
noapte, visând doar la viitorul ce va să vină.
„Drive at night, slowly/ Running in headlights, run away, run away/
(...) The life we left behind/ Dreaming all our life”
„Şofează noaptea, încet/ Alergând la lumina farurilor, fugi, fugi/
Viaţa pe care am lăsat-o în urmă/ Tot visând fără încetare”

Urmează o piesă instrumentală, San Francisco. Acorduri de pian
ceva mai alerte sunt dublate de un ritm sacadat de instrumente de
percuţie, iar sintetizatorul creşte pe alocuri tensiunea, într-o dezvoltare
sonoră repetitivă care sugerează o călătorie rapidă cu maşina. Totuşi,
sound-ul este monoton pentru o piesă destul de lungă (5 min.).
Springfield, cea de-a şasea piesă, are o introducere timidă, printr-un
solo de chitară melodios şi delicat, preluat apoi de tobe şi de sintetizatorul care induce o atmosferă de mister, tocmai potrivită pentru vocea
solistei Lee Douglas.
Versurile evidenţiază şi mai mult tărâmul hilar în care a ajuns călătoria muzicală.
„How did I get here?/ I don’t belong here”
„Cum am ajuns aici?/ Nu aparţin acestor locuri”

Ghost, cu versurile sale, face lumină, dezvăluind taina povestirii.
Persoana iubită apare asemeni unei năluci în noapte, într-o magie cu
multă lumină.
„You, saw you/ Yes you, saw you// Trick of the light/ Stop for the
night// Tired and confused/ Saw you, saw you”
„Te-am zărit/ Da, pe tine te-am zărit// Un şiretlic al luminii/
Adăpostindu-te peste noapte// Obosit şi confuz/ Te-am zărit

Vocea inocentă, serafică, a aceleiaşi Lee, este înconjurată de acorduri de pian melodioase, dublate de discrete sunete de percuţie.
Orchestra de coarde, cu o eleganţă devastatoare, ne duce cu gândul la
Angelo Badalamenti, ca a sa celebră şi misterioasă temă din coloana
sonoră a filmului Twin Peaks.
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În contrast, Can’t Let Go, are un ritm alert, furnizat pe tot parcursul
piesei de bateristul John Douglas. Riff-uri de chitară construiesc, în
mod măreţ, texturi de sunete bogate şi vibrante. Vocalistul Vincent
Cavanagh dezvăluie gânduri vaporoase, chiar aeriene. Iubirea nedefinită, neîmpărtăşită, pe care n-ar lăsa-o, totuşi, să plece.
„If you are not there/ I’m coming down this road again/ If you I
love/ Then where are you?/ I’m coming down, down again/ Cause
I can’t let go”
„Dacă nu eşti acolo/ Voi coborî din nou pe acest drum/ Dacă pe
tine te iubesc/ Atunci unde eşti tu?/ Cobor din nou, cobor din nou/
Pentru că nu pot renunţa”

Piesa cu nr. 9, Close Your Eyes, duioasă, dar şi melancolică. Tristeţe
indusă de pian şi de vocea solistei Lee Douglas, a cărei interpretare
ne aduce din nou aminte de Portishead. Trompeta din partea a doua
creează o atmosferă de club de jazz întunecat şi discret.
Nici versurile nu sunt chiar pozitive. Un îndemn la visare, la drumuri în doi, drumuri însă întunecate.
„Sleep tonight / And dream on / Just dream on / For the dark roads/
For the dark roads / For you and I”
„Dormi/ Şi visează/ Doar visează/ La drumurile întunecate/ La
mine şi la tine”.

Penultima piesă, Wildfires, o altă progresie ciclică. Începutul este, din
nou, al pianului, vocea lui Vincent cu vocalele sale bântuitoare, cu ecou,
creează un ton întunecat, bizar. Elementele de percuţie devin incomode
prin repetarea sacadată, ca într-o explozie controlată de sunete.
Versurile ne atrag atenţia asupra momentului în care ne punem
anumite întrebări existenţiale. Ar putea fi prea târziu...
„The eye in the sky/ The who, the when, the why/ Who am I?// It’s
too late”
„Ochiul din cer/ Cine, când, de ce?/ Cine sunt?// E prea târziu”

Albumul se încheie cu o piesă de aproape 12 min, o lucrare, Back
to the Start. Sunetul valurilor oceanului, care bat uşor plaja, deschid
o construcţie superbă şi în acelaşi timp dureroasă. Vocea lui Vincent,
mai melodioasă şi mai plăcută decât în cântecele precedente, orchestra
de coarde, percuţia, vocile secundare, toate dublate de versurile
răscolitor de sincere, ne transferă starea eroului principal ajuns în
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pragul lacrimilor. Povestea unui veşnic neînţeles, născut ca să sufere,
care a ajuns să iubească, din nou, o persoană care nu-l înţelege, nu-l
îndrăgeşte. Ceea ce, în mintea lui de îndrăgostit, nu poate fi adevărat,
e doar o minciună care aduce totul, încă o dată, spre un alt început
dătător de optimism.
„They don’t understand/ ‘Cause they don’t talk for me/ (...)/ I’m only
made to suffer/ (...)/ And all I need is you/ But you don’t know it’s
true/ It’s impossible/ Unbelievable/ Do you see it now?/ Do you see
it now?/ And a lie’s comin’ back to the start”
„Ei nu înţeleg/ Pentru că nu vorbesc pe înţelesul meu/ Am fost
făcut doar să sufăr/ Şi tot ce am nevoie eşti tu/ Dar tu nu ştii că e
adevărat/ E imposibil/ De necrezut/ Inţelegi asta acum?/ Şi minciuna o ia de la început”

Aşadar, The Optimist nu e doar o colecţie de melodii frumoase,
e un album care trăieşte ca un tot unitar. În ciuda unor momente
uşor plictisitoare, majoritatea secvenţelor scot în evidenţă capacitatea
compoziţiilor de a capta sentimente generale, cum ar fi iubirea,
pierderea, dar şi speranţa dătătoare de optimism. Toate exprimate cu
tărie şi har, atât printr-o instrumentaţie plină de aranjamente superbe,
cât şi prin vocile încântătoare ale celor doi solişti, Vincent şi Douglas.
62

7-8-9, 2017

Poezie

Ramona Băluţescu

Eu cred că, luminînd
Sîntem aleşi de patimi,
Care ne desenează, cu degetul, pe frunte,
Dîre ale norocului
Şi nenorocului.
Tot astfel cum, din puncte şi linii,
Poţi scrie o scrisoare de dragoste –
Şi frunţile noastre, în Valea Plîngerii,
Vor lumina a noroc,
Sau vor adăsta, calpe şi neferoase,
După cît am visat a dorinţă,
După cît am dorit,
După cît am ocolit dorinţa,
Prefăcîndu-ne ai vieţii –
Cînd noi doar treceam.
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Timişoara
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Ceai din căni de copii
Într-una din încăperile numelui tău locuiai tu.
Şi eu îţi băteam – chiar şi noaptea – la poartă, spunîndu-l,
Căutînd gîlceavă şi venind cu plocoane celor care-l ştiau,
Şi-aproape plătindu-i să îl rostească, odată cu mine,
Hîşîind cîinii cu joarda, din preajma lui,
Şi punîndu-l pe pernă, ca pe un Înger, Îngeraşul meu,
Spre dimineaţă, alături,
Cînd deja şi ecoul era sleit să participe
La joaca mea de-a servitul de ceai din căni de copii,
Din care, uneori, ai fi putut să te prefaci că bei,
În numele Tatălui, şi-al Fiului,
Şi al Stafiei lucrurilor ce-ar mai fi avut loc în matcă,
Dar nu s-a vrut.

Prinsă
Ajută-mă să dorm.
Trimite-mi flori cu armătură imperială,
Şi nopţi de tihnă.
Sînt ca o insectă veche, în ambra greşelilor tale,
Şi împietrirea n-a fost niciodată somn,
Ci veghe şi destrămare.

64

4-5-6 2017

Ramona Băluţescu

Poezie

Dar spre mîntuire
Într-o zi o să vină un vîrcolac mare,
Şi o să-ţi spună că trebuie să plece cu pielea mea,
În schimbul mîntuirii tale.
Vei ridica din umeri şi vei căuta o pungă de cadouri –
Aşa eşti tu, toţi cei care-ţi bat la uşă
Pleacă de-acolo cu dar,
Din dar.

Dimineaţă în Dorsoduro
Mă trezesc în sunet de clopote:
E ca şi cum buzele tale
S-ar îndrepta, corect geografic, spre corpul meu,
Şi s-ar opri la o limbă de bronz – distanţă,
Acut, febril şi ceremonios.

7-8-9, 2017

65

Poezie

Ramona Băluţescu

Pîinea nedată
Îmi atingi,
Cu gesturi atîta de temătoare,
Faţa,
Şi mîna-ţi cade,
De parcă în fiecare corolă
Stă şarpele zilei sau şarpele nopţii,
Să îţi pîndească-mpărţirea.
Şi nu ştii
Că-n marele catastif
Frîngerea gestului tău e trecută la pîinea nedată,
De şarpele zilei sau şarpele nopţii,
De care te temi atît.

Apăsat
Să te dezbrac,
Să-ţi ar trupul temeinic, cu botul,
Cum citeşte un orb în Braille,
Apăsat,
Surdul, în exploziile de soare,
Şi prostul, în rotirea stelelor,
Nededicată lui.

66

7-8-9, 2017

Ramona Băluţescu

Poezie

Caldă uimire
Mă scald în soarele de seară.
Pe corpul aproape gol, ca pe clavir, se cîntă,
Ca pe nădejdea unui tuberculos,
Ca pe dansul şoptit, ascuns de lume,
Al cangurului căruia i-a ars marsupiul.
Nici nu ştim din ce clipă a vieţii
Am ajuns un balast,
Înveşmîntaţi în resemnare,
Ca-ntr-un cocon de mătăsoasă tristeţe.
E doar că, uite, la ceas de seară,
Încercăm să ne facem părtaşi paingilor, în colţuri,
Şi te umple de caldă uimire că şi aici,
Peste mările şi ţările condamnării noastre, ajunge soarele,
Într-o neretractilă, nedezgustată-ncercare s-atingă tot,
Încălzind această masă uscată, încă vie.

7-8-9, 2017

67

Poezie

Ramona Băluţescu

Schiţă cu pisică şi tu
Muzica bună ţine pînă tîrziu lîngă casa mea,
Chiar şi acum, cu noapte şi ploaie,
Şi-mi iau locul în pat, lîngă fereastra de deasupra străzii în care,
Pe întuneric şi ceaţă, trece doar izul mării, de pe canale,
În umbre ce se amuză amintindu-şi gondolierii de demult,
Mîngîi pisica inexistentă din felul în care-mi închipui că se stă la aşa
o fereastră,
Şi mă strecor lîngă spaţiul pe care-l ai mereu lîngă mine,
În patul meu şi în existenţa mea,
Îmbrăţişînd toate aceste absenţe, ca pe copiii nimănui,
Atîta de avizi de o clipă de tandreţe, înainte de marea plecare spre
somn,
În botoşei.

Neputinţe
N-am învăţat să calc cu moartea pe moarte.
Cu viaţa mea,
Păşesc pe puntea suspinelor tale,
Făcîndu-mă luntre cînd vrei să treci,
Prăpastie în calea furilor,
Şi bulgăre de zăpadă,
Cînd, după puterile tale, firave,
Vrei să loveşti,
Fără să-ţi vatăme iarna mîinile.
N-am învăţat să strălucesc după visele tale.
Îmi ia prea mult pregătirea patului
Pe care să-ţi pleci capul,
Ca să-mi visezi îndepărtarea şi răstignirea.
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Socoteală
Îmi scad din viaţă anii în care te aştept.
Îmi scad din viaţă anii în care plîng, aşteptîndu-te.
Îmi scad din viaţă somnul, cu visele
În care te ţin aşa de strîns,
În braţe,
Ferindu-te.
Îmi scad din viaţă anii de privit în jos,
Îmi scad din viaţă viaţa pierdută, iubindu-te.
Nu rămîne prea mult –
Cît o minge pe care, lovind-o, jucîndu-te,
O ştii nerănindu-te,
Tăcut, tumultuos.

Vremi vechi
Cînd plîng, e ca şi cum undeva, sub crusta mea,
Se instalează un zeu păgîn, pentru odihnă.
De cele mai multe ori plîng liniştit,
Cu faţa tăcută şi-ntoarsă, ca o mănuşă, spre sinea sa,
Acolo unde, aproape de moarte, visează zeul
Odgoane de vise, cu doruri altfel decît le ştim acum,
Şi mîngîieri ce nu se dădeau desfăcute din mînă, decît coapte.
Cînd plîng, o parte din lumea veche
Mai pare că încă n-a renunţat la veghea sa,
De gheare şi solzi,
În care, mai mult ca acum,
În noua orînduire, ce se proclamă „a dragostei”,
Abaterile încă se rezolvau năvalnic şi drept,
Chiar şi cu sîngele rece.
7-8-9, 2017
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Ultimele
Să nu deschizi ochii!
E doar luna, ce trece, zănatică, prin părul meu,
Din tei.
Voi veghea.
Nu voi spune nimic.
Poate voi încerca să-ţi mîngîi faţa.
Mă voi opri la timp.
Te voi privi, doar.
Nu va ţine mult.
Vor fi doar cîteva zile în care să fiu, fără oprelişti, parte din umbra ta,
Ca o mantie de durere, ţesută
Cu caznă, în ani,
De stăpîna refuzului
Ce, azi, îşi începe numărătoarea rămasă,
Cu palma curbată după fruntea ta,
Pentru încă patruzeci de zile.
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Din poveste
Nu este
nicidecum
adevărat
că femeia
m-a alungat
din visele sale.
Martori
îmi sunt
primăvara,
floarea de câmp,
albastrul.
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Reuniunea morţilor
O reuniune
a morţilor
va avea loc în perspectiva
înmormântării
ultimului tronson
al căii ferate.
Va fi îngropat
atunci
şi trenul
de aur
plecat din Roşia,
de la Baia
azi… în eternitate.
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După săbii
Dacă e să ne luăm
după săbii,
luăm legătura
cu fulgerele dimprejur.
Cu extratereştrii
aflaţi la plimbare prin parc,
de mână cu zeiţe
de pe la noi.
Dacă e să ne luăm după săbii,
sigur trebuie
să călătorim
interplanetar,
să contactăm armate
cibernetice.
Faţă în faţă
cu săbiile.
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Cruciadă pentru pace
Tocmai a pornit
o cruciadă
pentru pace.
Săbiile
de oţel
Se încrucişează
în ritm de dans
departe
unele de altele.
O muzică neauzită încă
se revarsă
peste punţile
dintre o planetă
şi planeta aceasta.
Zilele
se duelează cu nopţile.
Primvara a fost aruncată
într-o poveste
de dragoste.
O cruciadă pentru pace
e în desfăşurare.
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O scară
O scară
din cruci
de morminte
pe deal,
sub un cer
ţinut,
neţinut
minte…
Treci pe acolo,
pe lângă scară,
pe lângă ger,
te duci
pe lângă morminte
fără de cruci
pictate în cer…
Te duci
printre cruci,
te duci iară.
Care morminte?
În care ţară?
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Bufniţele nopţii
Sunt bufniţele
nopţii
pe aici,
pe oriunde…
Trebuie să le respecţi
înfăţişarea
şi cântecul
şi ploaia
ce va să vină.
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Ca la început
Îmi voi permite
să rămân ca la început:
pruncul
care îi respectă pe ceilalţi
prunci,
care nu iese
din cuvântul mamei,
care ţine la bunica sa
mai mult decât la luna nouă.
Voi fi mereu
pruncul care iubeşte
râul,
cu păsările
şi ciripitul păsărilor
din satul meu.
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Poemul, rob
Poemul a fost pus
în cuşca
fiarelor.
Nu era surd,
nici orb nu era,
doar avea glonţul
la tâmplă,
degetul de pe trăgaci
al diavolului
roşu.
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Şi noi am văzut
Şi noi am văzut
arbori
trecând de la lacrimă
la extaz.
Şi noi am văzut
cerbi
prefăcându-se
în rouă.
Şi râul
l-am văzut
brăzdând cerul
de deasupra
cerului său.
Stele,
în cete,
am mai văzut
pe lângă arbori,
pe lângă cerbi,
prin rouă
ducându-se.
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În piesa aceasta
În piesa aceasta,
măştile dimprejur
se pot preface a fi
soldaţi
în luptă,
soldaţi cu săbiile
încă sclipind
deasupra capetelor
retezate.
Nu mai e zi,
nu mai e noapte…
Dar pace poate fi
oricând.
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În libertate
Turnul
bisericii de lemn
a fost încrustat
pe o inimă.
Pe cer,
un drum.
Inima,
vulcanul
sunt şi acum
în libertate.
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La o bătaie de inimă
Sunt
la o bătaie
de inimă
de o inimă
făcută
să iubească.
Sunt la o bătaie
de inimă
de o primăvară
din preajma
inimii
făcută să iubească.
Sunt la o bătaie de inimă
de o lume
care
şi ea
iubeşte.
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ÂTEVA bătăi moderate în uşă, dar insistente,
le atraseră atenţia
– Aştepţi pe cineva? întrebă Pia, înălţând din
sprâncene.
– Nici pomeneală. Intră! lansă invitaţia Iolanda, din moment ce, totuşi, cineva se afla înaintea
uşii. Şi-o căuta poate pentru o problemă presantă
sau una oarecare – n-avea de unde să ştie.
– Intră! repetă.
Prin uşa deschisă brusc, pătrunse în încăpere
un bărbat îmbrăcat destul de îngrijit. Avea o faţă
îngustă şi aspră, asprime care părea concentrată
în linia subţire şi dreaptă a buzelor şin privirea tăioasă, deşi culoarea ochilor era destul de
spălăcită şi-ar fi putut îmblânzi, întrucâtva, expresia feţei. Oscila între un albastru pal şi-un verde
stins, aceasta din urmă fiind nuanţa dominantă.
Nu se aştepta să mai fie de faţă şi alte persoane.
Ezită un moment, lăsând impresia c-ar fi dorit
7-8-9, 2017
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să se retragă. N-o făcu. Înaintă încă un pas şi zise c-o voce fermă,
adresându-se Iolandei:
– S-ar putea să deranjez. Vă caut altă dată.
– A, nu! Nu trebuie să plecaţi, dacă tot sunteţi aici, veni răspunsul,
destul de distant. De altfel, nu s-a schimbat nimic: problema-i aşa cum
o ştiţi. Şi nici nu cred că se va schimba, încheie, parcă mulţumită, şi
se ridică în picioare, rămânând înaintea fotoliului, într-o atitudine ce
sugera c-ar fi voit să scurteze discuţia. Mai bine aţi renunţa, îl sfătui.
Era evident că prezenţa bărbatului o indispunea. Aproape c-o irita,
îşi spuse Liana, destul de uimită, şi-ar fi vrut să-l vadă, cât mai iute,
plecat.
El şovăi, scurt timp, fără să pară impresionat de tonul expeditiv al
femeii, frământânduşi o mână în buzunarul sacoului. Îşi înclină capul,
cercetând-o atent, cu aceeaşi expresie de asprime imprimată pe chip,
exacerbată de încordarea cu care încerca să descifreze ceva aflat dincolo de mina glacială a doctoriţei.
– Are pe cineva? întrebă direct, iar cuvintele şuierară asemenea
unei plesnituri de bici, despicând aerul şi făcându-i pe cei prezenţi să
tresară şi să-l urmărească cu luare-aminte.
– În niciun caz! protestă cu voce înaltă Iolanda şi îndreptă către el
o căutătură fugară, plină de ostilitate. După care, edificată, se reaşeză
în fotoliu.
„În niciun caz, ar fi vrut să i-o trântească în faţă, la fel de direct şi
de limpede precum i se adresase el. Unul ca tine, băiete, poate lecui
orice femeie de dorinţa de-a mai avea alături un alt bărbat!” Renunţă,
ştiind cu cine are de-a face.
– Nu asta-i problema, continuă, vorbindu-i c-o voce controlată,
neaşteptat de calmă. Întrucâtva, profesională. Şi-a găsit liniştea, îl
anunţă, mijind puţin ochii şi cântărindu-l, ca apoi să clipească mărunt,
de câteva ori. Mai exact, echilibrul, preciză, încrucişându-şi braţele
peste piept, dacă puteţi înţelege.
Ar fi fost oare, posibil? se întrebă, aproape amuzată. Exista, în
mintea lui, loc şi pentru înţelegere? Şi, mai ales, pentru acceptare?
Greu de crezut! Involuntar, privirea-i alunecă înspre Alexandra şi
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rămase aţintită asupra ei, zăbovind pe trăsăturile-i crispate. Desluşi, în
expresia-i de concentrare, însemnătatea pe care o atribuia dialogului
pe cale să se consume.
Bărbatul trâcni şi-şi strânse buzele, nemulţumit. Din nou, o mână
prinse a se frământa în buzunarul sacoului, zbuciumându-se aidoma
unei vietăţi captive şi disperate, revendicându-şi, vehementă, dreptul
la libertate.
– Mulţumesc, zise, în cele din urmă. Măcar ştim cum stăm!
Icni scurt şi-şi înălţă bărbia. Odată cu mişcarea, o rază de soare,
pătrunsă prin fereastră, îi dezveli zâmbetul neîncrezător şi ironic.
– Dacă, totuşi, mai aflaţi… adăugă, lăsând cuvintele în suspensie.
O mai cercetă o dată. Pe moment, îndreptată înspre Iolanda, privirea i se însufleţi, ca şi când în străfundul mâlos al irişilor ar fi zvâcnit
o făptură minusculă, răsucindu-şi trupul cu irizări de smarald, ca apoi
să se piardă, scufundându-se în adâncul lor iar culoarea ochilor să
redevină la fel de ternă.
– Fireşte, îl asigură Iolanda, grăbită. Se aplecă înainte şi întinse o
mână către fotoliul învecinat, de-a cărui spetează îşi sprijinise bastonul.
Îl trase spre sine. Vă anunţ, numaidecât, promise. Doar am numărul
Dumneavoastră de mobil.
Plecase, menţinându-şi aerul de siguranţă ce s-ar fi părut că-l definea. Deschise larg uşa, dintr-o mişcare, însă o închise cu grijă, în
urma lui, apăsând cu încetineală clanţa.
Nimic nu se clinti în încăpere. Numai perdeaua, trasă pe jumătate,
văluri puţin, liniştindu-se îndată şi creând o linie de demarcaţie,
înşelătoare şi dantelată, între două spaţii: primul, al interiorului, oarecum static şi cuprins de penumbră, în contrast cu celălalt, deafară,
plin de lumină şi de agitaţia firii.
Femeile tăcură, o vreme. Până şi Iuliu.
– N-a fost cumva soţul Mianei? se dumiri, subit, Pia, recunoscându-l.
– Ba da, confirmă Iolanda. S-a mai schimbat ceva…
– Da’ nu cu mult! aprecie Liana, ambalându-se. Îşi scoase ochelarii,
cuprinzându-şi, între palme, obrajii aprinşi. Mai sunt împreună? se
interesă.
7-8-9, 2017
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– Numai în acte. În fapt, sunt despărţiţi: de vreo şase, poate chiar
şapte ani. L-a lăsat ea! silabisi Iolanda şi bătu cu bastonul în podea.
Punct.
– O-la! exclamă Pia, lovind cu muchia palmei în tăblia mesei. Nu
mă aşteptam!
– Nimeni nu s-ar fi aşteptat, la cât era de docilă, o aprobă Iuliu,
rotindu-şi spre ceafă cozorocul şepcii. Însă, presupun, se umpluse paharul. N-a mai suportat, a clacat.
– Şi-a ajuns la Sinaia, c-o depresie destul de urâtă, completă
Iolanda.
– Daa? se miră Gloria. N-am ştiut. Vai de ea! o căină. Şi-acum?
– E tot acolo, i se răspunse. Stă-n chirie, ori poate şi-a luat o
garsonieră... ezită Iolanda. Cel puţin aşa intenţiona, anul trecut, nu
ştiu...
O spuse c-o voce moale, de parcă s-ar fi scuzat. În realitate, evita,
pe cât posibil, să intre-n amănunte. Îi displăcea să vorbească prea mult
despre alţii: necazuri, probleme, destine-n derivă, cunoştea, văzuse şi
auzise atâtea! Le ţinea în sine ei, nu comenta. Era mai decent – aşa
găsea.
– Oricum, s-a recuperat, asta-i sigur. Şi nu mai vrea să revină, cu
atât mai puţin să dea ochii cu el!
– Cred şi eu, aprobă Gloria. Te îngheaţă numa’ când îl vezi! Presupun, totuşi, că-n tinereţe...
– Era mai altfel, da. Până la un punct.
Iolanda se ridică şi se sprijini de baston. Fără grabă, o luă înspre
fereastră. Ajunsă în dreptul ei se propti de pervaz şi se uită, îndelung, afară. Spre panta şi drumul care suiau, şerpuind, către unul din
Dealurile Silaghiului, strecurându-se printre buruienile înalte şi iarba
coaptă, aproape bălaie, ce unduia, la răstimpuri, animată de câte-o suflare de vânt.
Ici, colo, o tufă sau un arbust îşi desfăceau braţele inegale, adesea
ţepoase şi pe cale dea se vesteji, însă toată decrepitudinea, toată această
oscilare între clipa prezentă, încă vie, şi cea viitoare, a uscăciunii şi a
desfrunzirii, îi erau pe plac. Dintre anotimpuri, preferase – şi poate
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chiar mai mult, în anii din urmă —, toamna, iubindu-i cromatica şi
aerul de vagă melancolie. Acea „tristeţe chemătoare”, percepută ca un
jind sau ca un „dor de ducă”, cum îi plăcea s-o definească, atunci când
întârzia, uneori, pe-o bancă, în Parc. Ascultându-i vocea ademenitoare
şi tânjind să plutească, cu aripile imponderabile ale gândirii, spre alte
ţinuturi, fără de nume. Mai luminoase, mai tandre, scăldate-n valurile
foşnitoare ale uitării.
– E aşa de grav? auzi, în spatele ei, întrebarea înăbuşită a Alexandrei.
– Mda. S-ar părea. Când totul ajunge să zacă în tine şi să fiarbă mocnit, în oala aflată sub presiune – excusez-moi1, râse scurt, răsucindu-şi
capul şi aruncându-le o privire peste un umăr, da’ eu aşa văd căsnicia!
Iar într-o bună zi supapa se fisurează şi capacul sare în aer şi conţinutul
pictează pereţii. Pe scurt.
Rămase în acelaşi loc, lângă fereastră şi, proptindu-se în baston,
se întoarse cu faţa spre cei din cameră. Alungă c-o mână protestele,
stârnite de vorbele ei, ca şi cum un roi de musculiţe întărâtate s-ar fi
abătut asupră-i şi nu-i dădeau pace!
Să fi fost, oare, „picătura dintâi”, nebănuită de Miana, pe-atunci,
abandonul unui anumit tablou? Şi-n egală măsură, s-ar putea presupune, distrugerea unei mape cu acte? Decizii luate în pripă şi necugetate
îndeajuns, care, mai târziu, sfârşiră prin a deveni obsedante, sădindu-i
în suflet sentimentul de vinovăţie?
Imaginea acelei copile, cu umeri slăbuţi şi pieptul „îmbrăcat” de un
imens buchet de margarete, cu ochii sfioşi şi întrebători, ce aduceau atât
de mult cu ai ei, a urmărit-o mult timp. Părăsită, între pubele! Învăluită
de miasme! Lăsată în plin soare, dar şi la cheremul unor ploi viitoare,
foarte posibil. Parcă n-ar fi fost un tablou, de nişte dimensiuni mai mari,
e drept, ci o făptură însufleţită. Mama ei, într-unul din inocenţii ani de
început ai vieţii. Să fi împlinit cinci sau şase primăveri – cam pe-acolo.
Şi, pe măsură ce timpul trecea şi devenea amintire, nefirescul gestului
său, comis în grabă şi la îndemnul lui, începu să lăstărească regrete,
deopotrivă cu sentimentul, tot mai acut, al vinei. Comisese o impietate!
1

Scuzaţi-mă.
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La fel cum, tot impietate considera a fi renunţarea, câteva zile mai târziu,
şi-n acelaşi mod, la o mapă voluminoasă, conţinând actele părinţilor, şi
ale bunicilor, şi-ale unor rude apropiate. Certificate de naşteri, căsătorii
şi decese. Diplome de absolvire ale unor cursuri gimnaziale şi liceale.
Extrase, copii, sau acte notariale, în original, de acum lipsite de valoare,
atestând foste proprietăţi imobiliare şi diverse posesii de bunuri. Printre
ele, numeroase fotografii îngălbenite, aparţinând unor neamuri refugiate, în vremuri de restrişte, pe alte meleaguri şi stabilite acolo, amestecate cu ilustrate decolorate, expediate din staţiuni montane, capitale
europeene, ori de pe ţărmuri marine. Cu alte cuvinte, o întreagă istorie familială, extinsă dea lungul unui secol. Generaţii şi încrengături,
păstrate între două coperţi.
De ce făcuse asta? Cum de putuse? De ce acceptase? Unde-i fusese
capul? Şi inima?
Ei, da, se mutau! Primiseră de la Institut, neaşteptat de repede, o
garsonieră. Fuseseră înscrişi, trecuţi la coada listei de aşteptare, dar cineva avusese grijă să-i propulseze în faţă, fără ca ei să cunoască nici
motivul şi nici cui datorau acest gest de mărinimie. Au fost surprinşi,
însă acceptară iute ideea că le surâdea norocul. Că-i intraseră-n graţii,
iar deasupra lor astrele se rânduiau cu noimă, astfel ca totul să le fie
favorabil. Zoriră, deci, să nu rateze şansa.
Şi erau bucuroşi, agitaţi, preocupaţi, aşa cum un tânăr cuplu era
firesc să fie! Depăşind, uneori, măsură. Dar, vor avea–vor avea, vor avea
în curând „casa lor”! Cel puţin, Miana şi-o repeta de nenumărate ori,
parcă nevenindu-i să creadă. Şi chiar dacă nu se dovedea a fi îndeajuns
de... spaţioasă, amănuntul nici măcar nu conta. Ţinea de început. Iar ce
va fi mai încolo, vor vedea – li se aşternea, doar, o viaţă în faţă! Acum,
primul pas şi cel mai important: nu vor mai fi nevoiţi să stea în gazdă.
Iar ea zbura spre viaţa cea nouă – Doamne, cum mai zbura! Cu
faţa iluminată de zâmbetul uşor năuc al uimirii, şi al speranţei, şi al
credinţei că, pe viitor, totul va fi bine. Până la superlativ! Că ea şi omul
ei vor putea să trăiască frumos, într-o intimitate numai a lor, cu toate
împlinirile pe care iubirea şi afinităţile comune le sădesc în suflete.
Şi era de acord, fireşte, în graba şi degringolada aceea, că-n ziua de
azi nu se mai pun portrete pe pereţi, nicăierea! În niciunul din apar88
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tamentele făcute în serie, cu tavane scunde şi camere neîncăpătoare.
Eventual, doar mici şi delicate guaşe, cine le are, acuarele sau lucrări
de grafică, iar ele, portretele greoaie din alte vremi, fie că erau scoase
din rame şi strecurate-n sertare, dacă mărimea o permitea, fie că erau lipite-n albume, după unele mici „ajustări” din vârful foarfecii, fie că erau
înstrăinate, sau chiar vândute prin Consignaţii, oricum, sub o formă
sau alta, trebuiau să dispară. Să nu mai fie expuse.
Se mutaseră repede, în alt cartier, mai aproape de Institut şi de Centru.
Apoi, aşa cum prevăzuseră, peste câţiva ani, veni şi rândul apartamentului potrivit: cu cele două camere decomandate, după cum se cuveneau
unor tineri cercetători şi, probabil, viitori părinţi. Febra mutării iniţiale
se atenuase, fiind dată uitării, iar viaţa-i purtase înainte, aducând cu
sine schimbări de tot felul, dorite sau nu, absorbindu-i, lacomă, în turbionul ei. An după an, ceva mai mult deun deceniu.
Şi într-o zi, întâmplător, în faţa unui bloc zărise o fetiţă, c-un buchet
de margarete. Alerga, cu paşi mărunţi, să-şi întâmpine mama. Ajunsă
înaintea ei, se săltă uşor, pe vârfuri. Îşi ridică mâinile, până în dreptul
frunţii, oferindu-i florile. Femeia se aplecă, le prinse de tije şi, încercuind
umerii fiicei cu braţul rămas liber, o trase spre sine, îmbrăţişând-o. Râdeau,
amândouă. Şi-n aceeaşi clipă, răsărit de neunde, i se înfăţişă un alt chip,
de-a cărui imaterialitate era pe deplin conştientă! Ce părea să se înalţe
din spatele unor tomberoane ticsite cu resturi menajere, haine uzate şi
obiecte deteriorate. Un obraz delicat al unei copile, care ţinea la piept,
„îmbrăcându-l”, un buchet bogat, de margarete! Şi-o privea cu ochi
mari şi plini de gravitate.
O recunoscu, îndată.
Abia atunci simţi, cu-adevărat, muşcătura adâncă a remuşcării! Şi
pe cea a vinovăţiei, faţă de uşurinţa cu care acceptase să abandoneze
tabloul. Urmat de distrugerea mapei cu acte: „La ce-ţi foloseşte? Ocupă,
numai, un loc în plus în bibliotecă!” reveni, în ecou, întrebarea. Iar ca
şi cum toate acestea nu ar fi fost îndeajuns, de la un timp, deasupra ei,
începu să planeze, cu aripi largi, de pterodactyl, gândul coroziv al ireversibilului! Al greşelii comise, pentru a cărei îndreptare nu exista nicio
cale de întoarcere.
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Realiza, cu acurateţe, că-şi anulase identitatea. Îşi retezase rădăcinile,
lipsindu-se de seva care trece, întotdeauna, de la strămoşi, la urmaşi. Îşi
aneantizase, aşadar, încă o dată, familia...
Poate de aceea nu putuse avea copii?! Întrebarea, odată formulată,
ardea şi eroda, deopotrivă.
Fusese pedepsită – îşi dete răspuns, într-un târziu. Se pripise.
Adevărat. Zborul avântat către viaţa cea nouă nu ar fi trebuit să aibă
un asemenea preţ.
– Au lucrat în cercetare, amândoi. Şi-n loc ca treaba asta să-i
apropie, i-a despărţit, zise Pia, parcă înciudată.
– De ce?, întrebă, nedumerită, Gloria. Mie nu mi s-a plâns niciodată!
Ştii că am fost vecine? Putea s-o facă.
Căută o confirmare în ochii Piei, dar aceasta ridică din umeri.
Ei şi, părea să spună, avem cu toţii vecini, grămadă. Mulţi dintre ei
cunoscuţi. Dar, cel mai adesea, e ca şi când n-ar fi.
– Nu era stilul ei, o lămuri. Tăcea, sau mai exact, devenise tăcută,
am observat şi eu, căci treceam frecvent pe la Institut, inclusiv pe la
acel „laborator de lingvistică”, cum botezaseră încăperea, altminteri
comună, unde se aflau împreună cu alţi colegi. Însă apa tăcută, dă-mi
voie...
Schiţă un gest, care încerca să sugereze scurgerea grea şi înceată a
unei ape, aparent liniştită, însă răscolită-n adânc de nevăzute şi, posibil, letale vârtejuri.
– I-a fost şef, de la un timp, preciză Iuliu. Ştiu asta de la Todor
Călăraş, ce a demisionat din cauza lui. Era intransigent şi ambiţios.
Bun profesionist, de vârf, aş spune, dar lipsit de tact. Irascibil. Provocând, nu ştia, mai târziu, să detensioneze atmosfera.
– Ah, tactul, oftă Gloria. E din ce în ce mai rarisim. Priviţi, vă rog,
în jur! Cum vi se pare?
Din nou, Pia înălţă din umeri. Gloria – etern siropoasă! Cu pretenţiile ei de comportament... cavaleresc. E desuet! Şi de la cine, mă
rog? Şi când? Şi unde? În ziua de azi? Pufni scurt, nemulţumită, mai
mult pentru sine.
90
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– Tipu-i un dur, adevărat, recunoscu Iuliu. Nu-l apăra şi nici nu-l
condamna. Constata. Dar să ştiţi, trage şi el la jug. Şi încă zdravăn.
Cunoştea tiparul. În calitatea lui, de psiholog, întâlnise destui. Erau,
majoritatea, încrâncenaţi, obsedaţi de perfecţiune. Îşi exercitau profesia
cu o împătimire în care, cerândule mult altora, îşi cereau, mai întâi,
sieşi. Ca şi când s-ar fi arătat cu degetul: „Uitaţivă la mine. Sunt aici şi
mă înham împreună cu voi. Nu stau cocoţat pe capra trăsurii!”
Nu trişau. Nu profitau, nu-şi călăreau, aşadar, colegii. Le pretindeau
numai să-şi depăşească posibilităţile. Într-un regim, adesea, cazon.
Unii reuşeau, alţii nu. Deşi admiraţi, asemenea indivizi arareori sunt
iubiţi. Devin izolaţi, se exclud. În familie, relaţia lor de cuplu sfârşeşte,
cel mai ades, lamentabil. Se destramă. „Asta-i, îşi zise, nu-i schimbă
nimeni. Şi dacă e de plătit, plătesc. Dar nu cedează.”
– Aveau de finalizat un „Dicţionar de terminologie lexicală” din nu
ştiu ce zonă, continuă Iuliu, privindu-i, pe rând. Iar ea a greşit ceva ori
a întârziat să predea lucrarea la termen. Şi, la nervi, de faţă cu toţi, el a
apostrofat-o: „Nu eşti bună de nimic!” Şi a propus să fie sancţionată.
– Nu pot să cred! exclamă Gloria, contrariată.
– Ba să crezi, spuse Pia. Ai văzut ce moacă are? De piatră!
– Iar acasă, atunci... îngână Gloria, încruntându-se, şi tăie firul
gândului, neducându-l până la capăt.
– Ia ghici! o provocă Pia.
Nu avea prea multe de ghicit, era limpede. Îşi lăsă bărbia în piept,
privindu-şi vârfurile unghiilor de la o mână. Îşi deschidea şi-şi strângea palma, aproape fără să-şi dea seama.

(Fragment din romanul în pregătire Stil Diwal)
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Superman vs Salinger

D

Andrei Mocuţa,
poet, prozator,
Arad
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AU SĂ IES din casă când îl văd pe Superman
levitând în faţa mea cu braţele încrucişate la
piept. Mi-am frecat ochii, nesigur de acurateţea
mea vizuală, însă îndoielile mi-au fost imediat risipite de glasul lui apăsat şi sigur:
– Exist cu adevărat, ochii nu te trădează. N-am
timp de explicaţii, am venit pentru altceva.
– Sunt ochi şi urechi, am încercat să spun fără
să par surprins, dar adevărul e că încă mă dezmeticeam.
– Am nevoie de ajutorul tău.
– Ajutorul meu!? Asta-i bună! Doar eşti Superman! N-ai nevoie de ajutorul nimănui, cu atât
mai puţin al meu.
– Nu-i atât de simplu. Sunt lucruri care nu se
pot rezolva doar cu ajutorul puterilor. Aici intervine aportul tău.
– Aportul meu?
– Da. Ascultă… ai scris o teză de doctorat despre J. D. Salinger, aşa-i?
– Adevărat, a trecut ceva vreme de atunci…
– Am verificat-o personal, e printre puţinele
teze neplagiate dedicate lui.
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– Mă simt onorat că ţi-ai făcut timp pentru o lectură atât de
atentă…
– Timpul nu e o problemă pentru mine. Ai uitat că pot scana
conţinutul unei enciclopedii dintr-o singură privire, în mai puţin de
un minut?
– Ah, evident…
– În fine, iubita mea e obsedată de Salinger, i-a devorat deja opera,
care oricum e destul de scurtă, şi nu mai are ce citi. E convinsă că tipul
are o mulţime de manuscrise noi în sertar, dar după cum bine ştii s-a
izolat de câteva zeci bune de ani şi refuză orice contact uman.
– Eşti Superman, îţi poţi folosi vederea ultrafină ce pătrunde prin
pereţi. Toată lumea ştie adresa lui Salinger, însă tu eşti singurul care
poate trage cu ochiul fără să intre prin efracţie. Dacă manuscrisele
există cu adevărat, îţi poţi furişa privirea fără să ştie, le memorezi şi le
transcrii pe un papirus egiptean, îl legi cu bentiţă şi-i faci iubitei tale
un cadou romantic pe care sigur nu-l va uita.
– Crezi că n-am încercat deja? Omul trăieşte într-un buncăr antifonic din titan unde vederea mea nu are acces. M-am gândit la toate
vicleşugurile, dar n-am cum să-i vin de hac. Am nevoie de cineva care
să-l convingă să dea de bunăvoie manuscrisele nepublicate.
– Haha. Şi te-ai gândit că eu aş fi în stare. Ai un super simţ al umorului, tre´ să recunosc asta! Pe lângă multe alte super calităţi.
– Cine îl cunoaşte mai bine ca tine? Gândeşte-te, dacă reuşim, tu
şi iubita mea aţi fi singurii din lume care i-ar citi opera nepublicată. Îi
putem garanta discreţie maximă, nu-i vom divulga scrierile.
– De parcă asta l-ar convinge! Nu ai idee cu ce secretoman ne
confruntăm. Mai repede şi-ar arde toţi anii de muncă decât să-i ştie
împărtăşiţi publicului. Încearcă să-i faci o vizită sinceră, poate-l impresionezi, sigur te-a venerat pe vremea când era puşti.
– Am încercat şi asta. Mi-a trântit uşa în nas. Mi-a zis că eroul lui
preferat e Batman.
– Au! Asta trebuie să fi durut! Vorbeşte cu Batman, roagă-l pe el
să-l convingă.
– Nu pot, suntem certaţi.
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– Eh, lasă orgoliul. Ce nu face omul pentru iubire?
– Nu, nu înţelegi. Suntem la cuţite! Ar fi suficient să ne intersectăm
din greşeală că ar izbucni un adevărat război civil!
– Mergi la el cu un drapel alb, e o bună oportunitate să vă împăcaţi.
Nu cred că n-ar înţelege dacă-i explici frumos.
– Ascultă: vrei să mă ajuţi sau nu?
– Cu tot dragul, dar îţi spun: o facem degeaba! Dă-mi răgaz până
mâine să mă gândesc la un scenariu.
– În regulă, mă întorc mâine la aceeaşi oră.
M-am întors în casă. Nici nu mai ştiu pentru ce am ieşit înainte de
întâlnirea neaşteptată cu Superman. M-am aşezat la birou, am luat o
coală de hârtie şi am început să scriu:
Domnule Salinger,
Puţine lucruri m-au bucurat mai mult pe lumea asta decât cărţile
dumneavoastră. Nu, mint, unele din cărţile lui Brautigan mi-au plăcut
mai mult, dar nu asta e esenţial acum. Ideea e următoarea: există o
fiinţă pentru care lectura manuscriselor dumneavoastră nepublicate e
primordială. Ceea ce e şi mai înduioşător, e că omul pentru care acea
fiinţă e cea mai importantă din lume, ar face orice să-i îndeplinească
moftul. Când spun că ar urca cel mai înalt pisc montan sau ar zbura
până la lună şi-napoi, nu e doar o figură de stil, omul chiar e capabil
fizic să le îndeplinească.
În ceea ce mă priveşte, am rezerve. Nu consider primordială lectura
unor texte pe care dumneavoastră nu le-aţi considerat demne de a vedea
lumina tiparului. Atât cât am citit din ce aţi scris, am savurat ca pe-un
desert exotic care te face să-ţi lingi şi degetele de plăcere. O fi prea puţin?
Lucrurile bune şi de calitate se întreţin în doze mici şi nu cunosc nicio
persoană care să se fi bucurat în neştire de ele. Atât cât au oferit ele, a fost
perfect. Credeţi-mă, mi-a fost suficient să vă ucid misterul prin disecţia
pe care am aplicat-o atât dumneavoastră, cât şi operei dumneavoastră
94
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în teza mea de doctorat, încât mi-ar fi imposibil să repet acum aceeaşi
greşeală cu scrierile de sertar pe care, probabil, le doriţi postume.
Nu am de gând să vă descos cu nimic legat de personajele dumneavoastră. Sunt convins că fanii au creat deja o literatură speculativă în
jurul protagoniştilor dumneavoastră mai stufoasă decât toată opera
salingeriană publicată şi nepublicată la un loc. Nu-mi rămâne decât să
vă ofer libertatea de a alege să faceţi sau nu o persoană fericită. Dacă
împlinirea unui vis ar depinde de vârful condeiului meu, nu aş sta pe
gânduri. Din păcate, nu stă în puterea mea, sunt doar un intermediar.
Vă doresc tot binele din lume şi sănătate în anii care urmează, fiindcă
nu aţi adunat deloc puţini până acum. Pe curând!
A doua zi, Superman n-a mai apărut. Nici a treia, nici a patra. Să fi
fost doar o reverie? Puţin probabil. Să-şi fi descoperit vreo superputere
ascunsă cu care să fi desferecat buncărul din New Hampshire? Şi mai
puţin probabil. Cred că pur şi simplu datoriile lui draconice de erou
nu i-au oferit răgazul să-şi satisfacă micile capricii amoroase. Acesta e
riscul atunci când eşti supererou, să nu mai ai timp de tine.
În orice caz, eu am păstrat scrisoarea. Dacă vreodată Superman va
avea timp să ducă demersul la bun sfârşit sau dacă relaţia lui amoroasă
va intra cândva în impas şi superputerile lui nu îi sunt de ajuns, îl
aştept.
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Dandy Man

M

-AM întâlnit cu poetul Petru M. Haş şi i-am povestit despre noul
meu proiect cu supereroi. Nu ştiu cât de meritoriu consideră
dânsul c-ar fi demersul meu, însă am fost surprins cât de la curent e
cu universurile Marvel şi DC Comics:
Pe legea mea, domnule Mocuţa, eu nu mai înţeleg moda asta de
a purta chiloţii peste pantaloni. Uitaţi-vă la Superman, la Batman,
la Magneto, la Wolverine. Parc-ar fi toţi nişte homosexuali. Sunt aşa
de bine dichisiţi, că nu-ţi mai vine să te uiţi după femei când îi vezi.
Înţeleg şi eu excentrismul şi-l practic la nivel de artă, dar ăştia sfidează
chiar şi dandysmul. Hai că Supergirl şi Wonder Woman parcă arată
altfel în chiloţeii ăia cu şnuruleţ, sunt o privelişte încântătoare pentru
ochii mei bătrâni şi obosiţi. Ia priviţi ce domnişoară în mini jupă se
apropie de noi! Scuzaţi-mă, domniţă, dumneavoastră ce superputeri
ascundeţi sub fustiţa aia? Domniţă, să nu vă supăraţi pe mine, sunt
conştient că n-am nicio şansă să atentez la castitatea dumneavoastră,
dar n-aţi vrea să ne ascundem după copac şi să facem schimb de
chiloţi? Să ştiţi că m-ar bucura nespus şi, pentru mine, ar fi şi asta o
formă de penetrare.
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Cliché Buster

M

AJORITATEA supereroilor au apărut dintr-o revoltă împotriva
criminalităţii şi împotriva unui sistem justiţiar incompetent. O
foarte mică parte dintre ei, însă, sunt preocupaţi de un alt tip de nelegiuire, una mai subtilă şi care aparent nu are un impact atât de important asupra bunăstării cetăţenilor. Sau cel puţin nu unul imediat.
Cu toţii suntem deranjaţi de clişee, de barbarisme şi de greşelile
repetate de exprimare, însă puţini consideră că ele ar putea deveni
o ameninţare. Pentru această problemă există supereroi mai puţin
cunoscuţi, care nu provin din industriile Marvel şi DC Comics, însă
au propriul lor univers.
L-am cunoscut ceva mai devreme pe Quotation Boy şi rolul lui
important în îndrumarea cititorilor. Acum e rândul lui Cliché Buster
să iasă la iveală şi să răstălmăcească toate clişeele supărătoare care pur
şi simplu nu mai pot fi trecute cu vederea. Ceea ce urmează e doar
începutul unui demers ce se anunţă revoluţionar:
1. Atunci când ţi se închide o uşă, alta se deschide. – Sau o poţi redeschide pe cea închisă. Acesta este principiul de funcţionare al uşilor.
2. Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi. – Mai puţin în cazul în care îţi
propui să mai trăieşti o vreme.
3. Ceva e putred în Danemarca. – Sau pur şi simplu a crescut
producţia de brânză mucegăită.
7-8-9, 2017

97

Proză

Andrei Mocuţa

4. Înainte să renunţi la un ideal, asigură-te că ai încercat până la
capăt. – De asemenea, ar fi bine să te obişnuieşti cu ideea că prefer Big
Mac-ul fără seminţe de susan şi cu mult ketchup.
5. Exact când te aştepţi cel mai puţin, ceva fantastic urmează să se
întâmple. – Undeva în lume. Nu ţie.
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Taxi Girl

P

ISICA ta s-a căţărat atât de sus în copac încât nu mai poate coborî? Cheam-o pe Taxi Girl! Ţi s-a agăţat zmeul între firele de
telegraf? Cheam-o pe Taxi Girl! Te afli la alimentară, vânzătoarea nu
are să-ţi dea rest şi ai nevoie urgentă să schimbi nişte bani? Cheam-o
pe Taxi Girl! Eşti student în ultimul an, nu-ţi mai arde de învăţat şi nu
ai habar cum să rezolvi niciunul din subiectele de la examen? Cheam-o
pe Taxi Girl!
Ţi s-a ars siguranţa şi nici un electrician nu răspunde la telefon?
Cheam-o pe Taxi Girl! Ţi-ai lăsat iubita însărcinată şi nu eşti pregătit
încă să fii părinte? Cheam-o pe Taxi Girl! Te-ai îndrăgostit lulea de-un
tip şi nu ştii cum să-l abordezi? Cheam-o pe Taxi Girl! Ai scris jumătate
dintr-o povestire dar ţi-a pierit inspiraţia? Cheam-o pe Taxi Girl!
Aţi prins ideea. Nu există impas din care Taxi Girl să nu vă poată
scoate. Un singur impediment întâmpină, însă. Se poate deplasa doar
într-un taxi. Nu cu maşina personală sau a prietenilor, nu cu metroul,
nu cu autobuzul, nu cu tramvaiul, doar cu taxi. În orice bucluc vă
aflaţi, dar aveţi norocul să prindă un taxi liber, puteţi considera treaba
ca şi rezolvată.
Cum a devenit ea Taxi Girl? Mulţi dintre supereroi au decis să îmbrace costumul fiindcă au fost urgisiţi de soartă sau au pierdut pe cineva drag, decizând astfel să-şi facă dreptate singuri. Taxi Girl, însă, na fost decât o răsfăţată fandosită care atunci când era invitată undeva
invoca mereu acelaşi motiv aberant: n-avea bani de taxi ca să poată
face deplasarea.
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Nu se ştie cine, o instanţă supremă justiţiară din Valhalla sau din
Liga Dreptăţii, a pedepsit-o pentru mofturile ei repetate, înzestrând-o
tocmai cu puterea de care se plângea că duce lipsă cel mai mult. Corvoada n-a fost aleasă la întâmplare, deoarece lectura ei preferată era
Mitul lui Sisif. E cu adevărat ironic cum, de fapt, toate neajunsurile ni
le facem noi singuri, cu mâna noastră.
Dacă aveţi impresia că omenirea va fi salvată de inovaţiile tehnologice ale lui Iron Man; ori de calităţile premonitorii ale lui Superman;
sau de averea, logistica şi gadgeturile lui Batman – vă înşelaţi! Lumea
va fi salvată dintr-un taxi, de o eroină de care n-aţi mai auzit până
acum!
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Weekend Man

V

I S-A întâmplat să fie vineri, să clipiţi şi-n următoarea fracţiune să
fie deja luni? Ei bine, nu este vorba doar de o senzaţie subiectivă,
pur şi simplu există un supererou care, atunci când clipeşte, zilele de
sâmbătă şi duminică trec în mai puţin de o secundă. Numele lui este
Weekend Man.
Însuşi numele lui e oarecum absurd. Cum te poţi numi Weekend Man când de fapt nu eşti partizanul sfârşitului de săptămână ci
nimicitorul lui? Ar fi fost de înţeles să se numească astfel dacă ar fi
dat o însemnătate aparte weekend-ului. El, din contră, îl anulează dinainte să înceapă.
Se spune că supereroii n-au weekend, concedii sau vacanţe, însă o parte dintre ei, suprasolicitaţi de lupta continuă împotriva criminalităţii, s-au revoltat că nu îşi pot permite nici măcar o zi, două de
răgaz din cauza lui Weekend Man. Or fi având ei superputeri, dar tot
oameni sunt şi ei până la urmă!
Au pus la cale un plan de răpire, urmând ca Doctor Strange să-l
anestezieze şi să-i înlăture chirurgical pleoapele, astfel ca Weekend
Man să nu mai fie capabil să clipească. Zis şi făcut. Efectele au început
să apară imediat.
În prima fază, lumea a devenit o societate utopică în care totul
era prea minunat ca să fie adevărat. Weekend-ul nu doar s-a prelungit considerabil, ci nu mai dădea semne că are de gând să sfârşească.
Producţia mondială a devenit peste noapte inexistentă pentru că
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aproape nimeni nu mai muncea. Cine le-ar fi putut cere una ca asta de
vreme ce era weekend?
Cei care alegeau totuşi să lucreze aveau dreptul prin lege de a fi
plătiţi la suprapreţ, sâmbăta 200%, duminica 300%. În consecinţă,
companiile produceau atât de puţin încât era insufient să-şi plătească
proprii angajaţi. S-au produs disponibilizări în masă, rata şomajului a
crescut alarmant şi automat şi cea a criminalităţii.
Poliţia, nemaifiind plătită, a încetat să-şi exercite obligaţiile. Ghici pe umerii cui a atârnat până la urmă bunul simţ moral de a salva
lumea? Tot pe cei ai supereroilor, evident. De la ei a pornit totul, ei să
rezolve!
Iscusinţa lui Doctor Strange a reuşit să salveze planeta de la colaps.
A creat o pereche de pleoape artificiale ce i-au redat lui Weekend Man
capacitatea de a clipi din nou. Lesne de înţeles că n-au funcţionat precum cele originale, s-au mai ivit din când în când distorsiuni temporare, însă lumea şi-a revenit încet.
Weekend Man a rămas un episod negru în istoria umanităţii şi
efectele sale au fost atât de cutremurătoare încât a devenit subiect de
studiu în manualele de istorie. El rămâne un avertisment viu pentru
cei ce vor să intervină în desfăşurarea naturală a lucrurilor şi nu sunt
conştienţi de consecinţe. Este cu adevărat un subiect la care vă îndemn să meditaţi când aveţi o clipă de răgaz. Până atunci, vă doresc
un weekend plăcut!
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Căpitanul Maioneză

L

A ULTIMUL Congres Internaţional al celor mai de succes restaurante fast-food din lume, s-a realizat următorul clasament:

1. KFC, reprezentat de acelaşi neobosit Colonel Harland Sanders;
2. Fraţii Mac şi Dick McDonald;
3. Un alt Mc – James McLamore cu Burger King;
4. Fred DeLuca şi Peter Buck în plină ascensiune cu Subway;
5. Taco Bell – bucătăria cu specific mexican a lui Glen Bell.
Totodată, s-au înregistrat trei mărci noi:
1. Los Pollos Hermanos – Fondat de Gustavo Fring şi Max Arciniega. Conceput iniţial doar ca o acoperire pentru afacerile subterane (trafic de metamfetamină), noul fast-food a început să aibă succes
şi să se dezvolte, chiar şi fără fondatorii săi, ucişi de mafia drogurilor.
2. Kahuna Burger – Ţineţi minte secvenţa din Pulp Fiction în care
Samuel L. Jackson înfulecă un hamburger? A devenit una din scenele
cult care l-au confirmat pe Jackson în rolul tipului dur şi pe Tarantino
drept maestrul verbiajului. Mai mult decât atât, ne-a provocat nouă,
spectatorilor, o foame de lup. Dorinţa de a-ţi înfige dinţii într-un Kahuna Burger a devenit, în sfârşit, realitate! Cei curioşi de ingredientele
secrete dinăuntrul burgerului, sunt invitaţi să invadeze noul local recent deschis.
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3. Căpitanul Maioneză – Fondat de scriitorii americani J. D. Salinger şi Richard Brautigan. Ideea a pornit de la un proiect comun al
celor doi de a scrie o serie de benzi desenate care să-l aibă protagonist
pe supereroul omonim, dar nu s-a mai realizat din cauza sinuciderii
premature a lui Brautigan. Totuşi, urmaşii celor doi scriitori au preluat ideea şi au pus bazele unei noi mărci de fast-food unde toate preparatele conţin maioneză. Se ştie prea bine obsesia celor doi pentru
sosul de maioneză: Salinger a scris o nuvelă cu titlul Acest senvici nu
conţine maioneză, iar Brautigan, dorind să exprime o simplă nevoie
omenească, a scris un roman care se încheie cu cuvântul „Maioneză”.
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Vânzătorul de apă colorată

M

AI SĂ nu-l recunosc. Omul de altădată, pe
când eu eram copil, dacă avea patruzeci de
ani, era acum un bătrânel sfrijit, ochii însă îi jucau la fel în orbite, trădându-i agilitatea, ba de ce
nu şi viclenia. Dar mustaţa? Era aproape aceeaşi,
rasă de sub nas până deasupra buzei superioare,
subţire, în coadă de rândunică, doar că nu mai
era atât de neagră ca altădată, măcar că o cănea
cu creion dermatograf, ca şi sprâncenele de acum
rărite. Cele câteva smocuri de păr îndelung tapate
n-aveau cum să-i acopere în întregime chelia,
pe care de cele mai multe ori şi-o ascundea sub
o şapcă ce i-o făcuse cadou un prieten ce tocmai
se întorsese dintr-o călătorie din Franţa. Nu-mi
venea să cred că se îmbogăţise, că făcuse o avere
de invidiat, el care altădată trăia într-o cocioabă la
periferia oraşului.
Sărăntocul primise dispensă de la primărie, de
ce n-ar fi ajutat autorităţile un calic care de câte ori
trec prin piaţă îi serveşte cu un cornet de îngheţată
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şi-o acadea. Le mai dăduse, unora, şi câte un bacşiş de-o bere, dar se
căina grozav că e muritor de foame şi lumea-l credea. Aşa că îi dădea
înainte cu comerţul.
Mi-aduc aminte cum în marile târguri de vară îşi promova marfa:
Ia acadeaua, omule, hai la îngheţată, cine mai doreşte să bea limonadă?
Astăzi e gratis!...
Vuia târgul de strigătele lui şi lumea însetată plătea leul pe un
păhăruţ de apă sălcie colorată, uşor îndulcită, pe care, după ce-o bea,
pe om îl apucă setea şi mai tare. Acadele cumpăra lumea copiilor, dar
şi turtă dulce sub formă de inimă, cu oglinjoară, pe care o ofereau
flăcăii amorezaţi fetelor, avea şi turte sub formă de mărgele înşirate pe
aţă, cu cruce, pe care le puneau copiii şi fetele la gât. Îngheţata o punea
în cornete în trei feliuţe cu o paletuţă sub forma un mic turnuleţ ce se
epuiza cum gustai din ea.
Eram mărişor, să fi avut opt ani, poate nouă, când l-am văzut că
a constatat îngrozit că i se terminase apa din recipient. M-a privit
rugător:
– Fugi repede peste drum şi umple găleata asta cu apă. Când vii cu
apa, îţi voi da o acadea, ba chiar două!...
Am luat găleata, am intrat în curtea gospodarului, am luat apă în
ea şi i-am dus-o comerciantului.
– Pentru numele lui Dumnezeu!, n-ai umplut-o. Stai s-o deşert şi
du-te şi adu-mi alta plină, altfel nu-ţi dau acadeaua!...
În momentul acela am simţit o mână pe umăr. Era unchiul meu
Vasile.
– Să nu mai cumperi în viaţa ta îngheţată, nici acadele de la omul
acesta. E un şarlatan, bagă chimicale în apă şi vinde paharul cu un
leu...
Lumea a sesizat conflictul, nu puţini oameni din preajmă au
renunţat să mai bea apa aceea colorată, iar comerciantul ambulant s-a
repezit spre unchiul meu:
– Bade, mi-ai stricat târgul! Acum să-mi plăteşti marfa!...
Asta se întâmpla la târgul din iulie, iar la cel din zece august parcă
arşiţa era şi mai mare. Lumea se înghesuia acolo, disperată, să cum106
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pere şi să bea apă colorată. N-am rezistat nici eu ispitei, am cerut bani
părinţilor şi-am cumpărat îngheţată şi o acadea răsucită, cu vinişoare
verzi şi roşii.
În drumurile noastre în oraş, îl vedeam mereu la şatră, cu acelaşi
discurs, poate ceva schimbat:
– Turtă dulce, turtă dulce, acadele şi mărgele. Ia de la băiatul ce
n-are altul!...
Sta în piaţă pe ploaie şi pe zloată, în aceleaşi haine ponosite peste care
îmbrăca un halat alb, fără de care l-ar fi amendat sanepidul. Nu o dată
mi-am făcut drum pe acolo să-l văd în activitatea lui temerară. Spun asta
pentru că de la o vreme începusem să-i compătimesc condiţia ingrată
de comerciant ambulant de turtă dulce şi acadele, mai ales după ce l-am
auzit pe tata spunându-i cuiva:
– E un sărăntoc amărât dintre fabrici, iaca îşi câştigă şi el traiul
cum poate...
Cum poate acesta mă înduioşase, la primul târg ce se organiza în
comuna noastră, din banii puşi deoparte, am cumpărat nu una, ci
două acadele. Va fi având şi el copii, iar în ţară e foamete...
De necrezut. Ce nu face întâmplarea? Şi de această dată, pe când
comerciantul îmi învelea acadelele într-o hârtiuţă, din nou mă prinde
unchiul meu de umăr:
– Să nu mai cumperi în veci de la ticălosul acesta ceva. E un şarlatan
care înşeală lumea. Nu înţeleg cum autorităţile nu-l iau la puricat. Cu
apa lui colorată şi acadelele pe care le vinde face milioane, iar noi
plătim impozite să îmbogăţim nişte escroci!...
Nu puteam înţelege izbucnirea răutăcioasă a unchiului meu. Mi se
părea că-i face comerciantului o mare nedreptate.
– Ce vrei, are brevet de om sărac, i-a spus tata unchiului, care
apăruse şi el acolo prin cine ştie ce întâmplare.
– Gheorghe, sunt mulţi ca el, nişte căpuşe pe care statul le lasă să
se îmbogăţească...
În sufletul meu de copil a apărut curând dilema: cine era cu adevărat
comerciantul care ne vindea turtă dulce, acadele şi apă colorată, pe care
o mai numea şi limonadă, numai că nici vorbă de lămâie sau de sirop
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de fructe de pădure în apa aia, decât coloranţi sub formă de prafuri şi o
jumătate de kilogram de zahăr la cincizeci de litri de apă sălcie. Nu încetam să-l compătimesc, mai ales că-l văzusem în câteva rânduri muşcând
cu dinţii lui firavi dintr-o coajă de pâine, nimic altceva, nu tu o tocană de
legume sau o bucată de slană, cum mâncau alţi comercianţi care stăteau
din zori şi până-n seară în şatrele lor cu acadele în piaţă. Apoi, nu o dată
l-am văzut împingând din greu căruciorul lui pe două roţi. Se opintea nu
glumă, când vreo roată intra în vreo gropiţi cât de mică, apărută în drumul
său.
Om sărman, ce mai!...
Am continuat să-l compătimesc, să-i iau apărarea, măcar că nu-mi
căzuse bine acuza lui că nu-i umplusem găleata aceea ochi cu apă,
scoasă cu destulă greutate din fântâna cu tambur de peste drum de
târg. O fi având şi el familie, copii. Nu-i e uşor, zi noapte cu tiriboanţa
lui pe drumuri, la târguri şi la vreo sută de kilometri depărtare, la
serbări populare. O, Doamne! Într-un an l-am văzut urcat cu şatra lui
tocmai la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Mă minunam că reuşise
să urce acolo cu tiriboanţa lui.
Dar ce îngrijorat am fost când negustorul acela cu ochi ageri şi
mustaţa cât un fir de pai de urzică a lipsit la unul din târgurile din
comuna noastră. În lipsa lui, târgul acela şi-a pierdut brusc din interes şi
autenticitate. Nimeni nu mai striga ca altădată: Hai la turtă dulce, hai la
îngheţată şi acadele! E adevărat că-n lipsea lui am putut admira jocurile
tinerilor, între care se remarca fecioreasca celor din Ocolişul Mare...
Apoi, ce mult m-am mirat să-l revăd la acelaşi târg din iulie după
zece ani. Venisem acasă într-o permisie din armată, mă dusesem acolo
îmbrăcat militar, de ce nu?, să fac impresie. Strigătele lui mi-au atras din
nou atenţia de cum am intrat în târg. Am dat mâna cu câţiva cunoscuţi,
le-am răspuns cu zgârcenie la întrebările ce mi le-au pus şi m-am dus să-l
văd. Acelaşi cărucior, aceeaşi şatră, acelaşi recipient din care scotea cu o
pompiţă apa colorată în cele două trei pahare din care bea lumea.
– Dumnezeule, mi-am şoptit, dar în comună s-au descoperit mai
multe cazuri de tuberculoză şi oamenii beau din aceleaşi pahare...
Ei, nu! Mă înşelam. După fiecare om care bea apa colorată, clătea
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repede paharul într-o găleată alăturată, iar de acum spaima mea a devenit şi mai greu de controlat. Dar autorităţile, sanepidul, nu văd, nuşi dau seama de pericolul contaminării cu tuberculoză!?...
Am renunţat cu durere la acadeaua pe care o cumpăram în copilărie.
Simt şi acum răcoarea picăturii de transpiraţie pe care mi-am şters-o
cu arătătorul mâinii drepte de pe frunte.
Curând m-am întâlnit cu prietenii care m-au luat cu ei să bem
bere şi să dansăm. Petrecerile astea mă dădeau gata. Uitam de toate
mizeriile cu care mă confruntam eu şi familia: cotele sub formă de
despăgubiri de război către sovietici, eliminarea mea din primul an de
facultate, pe motiv că ai mei refuzau să se înscrie în colectiv şi altele.
Viaţa mergea însă înainte cu bune şi cu rele. Mai mult cu rele, pe care
le parcurgi, cu toate riscurile, ca atunci când te obligă cineva să treci o
prăpastie pe o punte alunecoasă.
Mi se părea că în cei patruzeci de ani de viaţă descopeream în sufletul
meu un gol imens de care începusem să mă tem, când am descoperit,
căţărat pe stânci, castelul-cetate.
– Numai un nebun putea concepe şi ridica aici o asemenea
construcţie monstruoasă, i-am zis fratelui meu care mă însoţea în
călătorie noastră spre locurile natale.
– Un nebun, un nebun, desigur, şi-a cheltuit banii ridicând zidurile
astea.
– Tare aş vrea să-l cunosc pe omul acesta, să-l întreb de ce a făcut
construcţia asta fără nici o estetică aici.
– Da, da, mai degrabă e o construcţie oribilă...
– N-ai vrea să facem un popas aici, să privim mai de aproape?
– De ce nu. Trage pe dreapta, măcar că vei avea probleme cu parcarea...
Am intrat pe poarta cu cei doi stâlpi de piatră năpădită de iederă.
Ne-am interesat la muncitorii de acolo dacă n-am putea vorbi cu proprietarul.
– Cum nu, cum nu, iată-l pe domnul Istrate, tocmai vine încoace.
Nu mică mi-a fost mirarea să descopăr în faţa mea pe omul cu privirea ageră şi mustaţa subţire sub formă de coadă de rândunică, nu mai
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groasă cât tulpina unei tufe de urzică, pe care în copilărie îl văzusem de
atâtea ori la târgurile noastre de ţară vânzând apă colorată.
– Poftiţi, poftiţi. Bună ziua, după cum vedeţi suntem în construcţie...
– Bună ziua, dorim doar să vedem.
– Poftiţi, poftiţi, într-o lună sau două putem primi turiştii... Pe aici,
pe aici, aşa. Iată, suntem în micul bar pentru prietenii apropiaţi. Vă rog
să vă faceţi comozi, să luaţi loc.
– Mulţumim, n-o să zăbovim. Suntem aşteptaţi de rude...
– Da, da, rudele întâi de toate. Victoriţa, te rog fă nişte cafele...
Surprinzător de repede au venit cafelele.
– Vai de mine, Victoriţa! Vai de mine! Cum n-ai pus pe tavă şi
nişte acadele!?...
– A, nu, mulţumim, tocmai am servit masa...
– Atunci o limonadă tot merge!...
Şi omul ne-a adus vestita lui apă colorată în aceleaşi păhăruţe pe
care le folosea altădată în târgurile de ţară.
– Ce să vă spun? Totul ar fi bine, dacă n-ar fi impozitele astea atât
de mari care descurajează comerţul, iar statul nu se implică...
– Desigur, desigur, am zis şi m-am minunat că după patruzeci şi cinci
de ani de când cumpărasem de la şatra lui turtă dulce, îngheţată şi acadele, în orbite îi jucau la fel de agere privirile, iar mustaţa subţire, sub
formă de coadă de rândunică era aproape aceeaşi, cănită, desigur, cu
dermatograf.

110

7-8-9, 2017

Proză

Aurora Dumitrescu

La Mănăstirea Kopan

L

A ORA 05.45 clopoţelul anunţă trezirea.
Violeta se dădu cu greu jos din pat. Ceaiul de
la ora 6 era urmat de prima meditaţie de la ora
06.45. Se simţi pierdută în spaţiu. Abia se orientă
spre baie. Colega ei de cameră, Madeleine, dormea cu perna pe cap. Îi spusese încă de la început
că nu serveşte ceaiul de la ora şase dimineaţa şi
că va veni direct la meditaţie. Să nu o deranjeze
chiar dacă ea e conştiincioasă şi vrea să urmeze cu
stricteţe programul. Cu o seară înainte călugăriţa
Karin le recomandase să păstreze tăcerea. Inclusiv în cameră. Și o păstraseră... Dar Madeleine
zâmbea aşa tâmp câteodată fără să o privească
în ochi. Cu privirea pierdută. Cică aşa trebuia, să
nu vorbească şi să nu se privească în ochi. Ei, fată
dragă, budism ai vrut, budism o să ai. O să-ţi iasă
şi pe nas, şi prin urechi, şi prin ochi şi prin toate
celelalte orificii celulare şi intercelulare. Avea şi
crampe la burtă. Începuseră de cu prima seară
de tăcere. Văzuse la bucătărie că vasele pentru
aproximativ 100 de persoane se spălau în aceeaşi
apă, în câteva lighene cu ceva detergent înăuntru,
fiind clătite apoi în alte câteva lighene. Ca să vezi.
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Zburase de la mama naiba, schimbase trei avioane ca să cumpere cel
mai ieftin bilet şi să găsească la Kopan o cale şi în loc de asta se alesese
cu o bacterie intestinală care îi dădea crampe neplăcute la stomac. Avea
şi dificultăţi de înţelegere. Știa engleza cât să se descurce. Dar aici engleza avea un accent care o transforma în chineză. Ceilalţi erau cu toţii
vorbitori de limba engleză. Ceea ce o făcea să se ruşineze. Degeaba îşi
repeta ea că şi ea ştie şi franceza şi spaniola şi ceilalţi nu... Era frustrată
că îi scapă multe noţiuni predate la curs. Și nimeni nu îi traducea
nimic, că doar era tăcere. Fiecare pe cont propriu. Deh... Kopan
ai vrut, Kopan ai! Nu te mai plânge! Grupul era cât de cât omogen.
Oana, Alina, Madeleine, Radu şi ghidul, Dominique... Dominique nu
îi avertizase că s-ar putea lăsa cu bacterii intestinale şi cu crampe. Și
prin urmare nu se gândise să-şi ia pastile. Dar Radu o fericise cu nişte
furazolidon care începea să-şi facă efectul pe lângă dieta compusă
din orez şi ceai de mentă. Insectele începuseră să-i devină tovarăşi
de discuţie. Karin le spusese să nu vorbească cu ceilalţi colegi, dar cu
insectele se pare că nu exista nicio interdicţie. Aşa că noaptea trecută
vorbise cu ţânţarii. Tot Karin le spusese că viaţa este preţioasă, chiar şi
pentru ţânţari. De când aflase asta începuse să-i privească cu respect.
Fuseseră vreo câţiva prin cameră şi o curtaseră. Ea nu-i ucisese cum
ar fi făcut în mod normal, ci vorbise cu ei. Nu se dăduse nici măcar cu
spray autan, pentru ca nu cumva vreunul mai îndrăzneţ să se apropie
şi să moară otrăvit. Porunca numărul 1 la Kopan era să nu ucidă. Și
ea nu era o criminală. După vreo două ore de dialog, îşi trăsese pătura
peste cap. Altfel risca să-şi piardă discernământul din cauza bâzâitului
care îi irita nervul auditiv.
Se îmbrăcă cu o rochiţă nepaleză în nuanţe stridente de roşu, verde
şi ciclamen care îi venea până deasupra genunchilor, pe dedesubt
având o pereche de pantaloni bufanţi din aceleaşi nuanţe. Venise cu
multe haine inutile de acasă, făcându-şi în grabă bagajul, neştiind că
multe dintre ele nu le va putea purta, deoarece erau ori cu umerii goi,
ori cu gambele dezgolite. Aşa că nu-şi mai bătuse capul să facă tot
felul de combinaţii ca să-şi acopere diferitele părţi ale corpului şi îşi
cumpărase vreo câteva ţinute nepaleze. Porni spre uşă, nu înainte de
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a o privi pe Madeleine cufundată într-un somn profund. Ea nu avusese nicidecum discuţii nocturne cu ţânţărimea. La Osho Hotel din
Thamel, unde stătuseră în primele zile, legaseră o prietenie sinceră.
Îi povestise cu lacrimi în ochi despre Monica şi despre Mihai şi că
suferă îngrozitor de atunci, că nu-şi mai revine, că nu poate accepta
situaţia şi eventualul deces al copilului celei mai bune prietene. Că nu
pricepe rostul acestor suferinţe. Madeleine, practicantă a budismului,
îi zisese că e la locul potrivit, că aici o să înveţe cum să iasă din samsara, adică din ignoranţă şi suferinţă. Că după ce va primi învăţăturile
şi va învăţa să mediteze va şti ce şi cum. Ea se întrebase sceptică şi în
gând dacă o avea sau nu dreptate şi dacă va primi răspunsul aşteptat.
Deocamdată... nu omorâse niciun ţânţar.
Meditaţia de dimineaţă începu. Ea şi cei 100 de oameni se cufundară
în linişte. Și vocea lui Karin se auzi blândă şi în acelaşi timp fermă.
Radu plăti 300 de rupii nepaleze pentru a se putea conecta pentru
o zi la reţeaua wi-fi a mânăstirii Kopan. După cină până a doua zi la
prânz se practica tăcerea. Un supliciu pentru el, obişnuit fiind să le
vorbească în permanenţă studenţilor la catedră. Și în plus asta îl împiedica să stea în prezenţa Violetei, care se pare că dorea să se supună
tuturor regulilor. Intră în WhatsApp şi căută un semn de la Amaru.
Nu primise nimic... nimic până acum despre ce se întâmplă la cabană.
În schimb avea vreo douăzeci de mesaje de la Amanda, pe care nu avu
curiozitatea să le citească.
Deschise apoi e-mailul... Si acolo tot nimic... Cu toate astea începu
să scrie:
Dragă Amaru, am ajuns alaltăieri la ora 14 la Mănăstirea Kopan,
unde voi mai rămâne o săptămână. Cazarea este simplă, dar am tot
confortul.... Din păcate am luat o bacterie intestinală. Dar nu sunt singurul... O colegă de grup, Violeta, a fost prima afectată. Neavând nicio
problemă până acum, i-am dat ei furazolidonul. Și iată-mă tratându-mă
doar cu orez şi ceai de mentă. Mă ştii că sunt un gurmand... Și la prânz
mai scapă în farfuria mea nişte linte şi cartofi... Aşa că nu cred că îmi va
trece prea curând... Astăzi crampele fiind şi mai puternice, am hotărât
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să rămân în cameră. În grupul nostru de români energia feminină este
dominantă. Dar doar una dintre colege mi-a captat atenţia. E vorba
de Violeta, cea care s-a îmbolnăvit la stomac înaintea mea. Fără să
fie o femeie foarte frumoasă, ea are ceva la care energia mea sexuală
răspunde într-un anume fel. Este cam slabă pentru gustul meu, tu ştiind
bine că mie mi-au plăcut întotdeauna femeile mai cu forme. Și are şi 45
de ani... Nu e chiar foarte tânără. Are însă ochii foarte frumoşi şi foarte
profunzi, căprui, tenul măsliniu în ciuda părului deschis la culoare. În
Lumbini, locul de naştere al lui Buddha, unde am călătorit înainte de
sosirea noastră la Kopan Monastery, ea mi-a zis că vrea să găsească o
cale ca să-şi pună mintea în ordine, că viaţa ei a ajuns într-un impas şi
că s-a săturat să mai ducă aceeaşi viaţă pe care o tot duce. Că prietena
ei cea mai bună este într-o situaţie critică şi că a plecat cu un şaman în
munţi unde vrea să găsească drumul reîntoarcerii la viaţă a copilului
ei care este în comă. Am întrebat-o cum îl cheamă pe şaman şi mi-a
spus că Amaru. Spune şi tu... ce probabilitate există ca în Kathmandu
eu să fac cunoştinţă cu cea mai bună prietenă a femeii cu care tu eşti la
cabană? Este profesoară de limba franceză şi are un copil în vârstă de
14 ani. Nu vorbeşte niciodată despre tatăl copilului, de unde am tras
concluzia că nu este căsătorită. Femeia asta mă şi atrage, dar mă şi face
să iau distanţă de ea. Câteodată este foarte caldă şi am sentimentul că
văd infinitul prin ochii ei, altădată este distantă şi chiar tăioasă şi îmi
vine să o pun la punct. Și iată-mă în Nepal unde, în loc să fiu exclusiv
în rezolvările minţii mele băşicate de o căsnicie eşuată, sunt un vânător
al energiei sexuale feminine. Se pare că o să continuu să fiu prins în
samsara şi nu o să mă pot elibera foarte curând, atras fiind de forme şi
de senzaţiile pe care le încerc în preajma sexului frumos.
Dragă Amaru, aştept veşti de la tine cu nerăbdare. A... uitasem...
Mi-a trimis nevastă-mea mesaj că ar vrea să ne împăcăm. Recunosc că
mi-a stat inima în loc pentru câteva secunde. Apoi încet încet a reînceput
să bată firesc. Deocamdată sunt prea departe şi geografic şi sufleteşte ca
să-i pot da un răspuns. Dar parcă au trecut ani de când a plecat de
acasă, lăsându-mi biletul ăla plin de reproşuri. Și parcă şi mai mult de
când sunt în ţara asta populată de oameni săraci, dar mai sinceri şi mai
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aproape de lucrurile care au cu adevărat valoare. Cel mai mult până
acum mi-a plăcut să rătăcesc prin Thamel, care este un amestec de culori şi mirosuri, de hinduism şi budism, un amalgam de străzi prăfuite
şi aglomerate, pieţe mizere în care carnea proaspăt tranşată de la vreun
animal ucis fără milă( apropo m-am hotărât să devin vegetarian) este
expusă direct pe mese, loc de atracţie pentru roiuri de muşte, iar fructele
şi legumele prăfuite tronează în lădiţe direct pe asfalt, aşteptându-şi
cumpărătorii care negociază la sânge până la ultima rupie nepaleză.
Într-o baracă mică de o jumătate de metru, o superbă fată nepaleză
mi-a vândut beţişoare parfumate cu miros de lotus la un preţ derizoriu.
Era mult prea frumoasă ca să nu-i fac o fotografie. Ţi-o trimit şi ţie ca
să-ţi faci o părere despre frumuseţile locale. Sper că ţi-a mai trecut din
indiferenţa faţă de sexul frumos, motivând ca de obicei că nu te mai
interesează de mult timp şi că acum eşti pe o altă cale. Dragă Amaru, o
fi bună calea de care zici tu... Dar atâta timp cât trăim aici şi acum de
ce să nu ne bucurăm de imagini frumoase... Aşa e în firescul bărbaţilor.
Să admire femeile frumoase. Zi de zi, oră de oră frumoasa nepaleză
locuieşte în chioşcul de o jumătate de metru şi zâmbeşte cu mintea ei
tânără şi neobosită. După atâtea zile de umblat prin Thamel şi după
călătoria interminabilă la Lumbini, iată-mă cocoţat deasupra Kathmandu-ului la Kopan Monastery. Mai sus decât mine mai sunt doar norii şi avioanele. Mânăstirea este populată de oameni din toate colţurile
lumii. Oare ce or căuta cu toţii pe-aici? De ce nu-şi găsesc răspunsurile
în religiile lor, de la învăţătorii lor?Dar oare eu ce caut aici?De fapt eu
nu am venit să caut răspunsuri spirituale, ci pacea inimii. Știu că mi-ai
spus că ceea ce am făcut noi doi dă roade în timp şi să am răbdare. Dar
aşa sunt eu... mai neliniştit şi nu am mai aşteptat. În plus, tu eşti plecat.
Tu ai acum o misiune ceva mai importantă decât divorţul meu. Și respect asta... Iată-mă aşadar pe cont propriu la Kopan Monastery şi cu
o bacterie intestinală de toată frumuseţea. Din cauza veselei nu foarte
bine spălate spune Violeta şi spun şi eu... Că doar mă ştii cât de maniac
sunt cu spălatul vaselor. Din cauza conflictelor nerezolvate ar spune
profa noastră călugăriţă budistă, Karin, o suedeză care şi-a găsit pacea
la Kopan Monastery, predând învăţăturile lui Buddha unor începători
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ca mine în de-ale Dharmei. Dar deh... omul cât trăieşte învaţă. Violeta
mea (precizez că încă nu ştie că e a mea)îşi ia cu seriozitate notiţe.
I-am spus să mi le dea şi mie. Ea, ţâfnoasă, m-a refuzat. A zis că eu de
ce nu-mi iau notiţe, mai ales că stăpânesc foarte bine engleza şi ea face
eforturi mari să înţeleagă. I-am zâmbit şăgalnic şi am îmbunat-o... O
să mi le dea la sfârşit. Am uitat ca fraierul reportofonul şi de scris mi-e
lehamite... Nu mai am chef. Violeta pare destul de hotărâtă să devină o
practicantă budistă. Deocamdată e şi ea la capitolul beginner. Mâinepoimâine o văd că se rade în cap şi îşi ia costumul vişiniu. Dar ar fi
păcat pentru părul eu frumos şaten-blond şi pentru corpul ei slăbănog...
Am analizat-o mai cu atenţie. E numai o fibră. Cred că fata mea a fost
sportivă...
Gata... M-am întins cu e-mailul ăsta. Tu eşti acolo pentru lucruri
mari şi eu te plictisesc cu poveştile mele. Aştept veşti bune!
Namaste, Șamanule!

(Fragment din romanul în pregătire Şamanul)
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Camil Petrescu

şi verbul jurnalistic

Polemici şi puneri la punct
Încă de când era în Banat, Camil Petrescu şia dus polemicile fără frică. Şi pe cele literare, şi
pe cele jurnalistice sau politice. Le-a evitat pe
cele grosiere, căci nu a fost adeptul înjurăturilor.
Considera că acestea nu au ce căuta în paginile
de gazetă. Nu s-a ferit însă de cuvintele tari. A
preferat disputele, oricât de aprinse, dar pe idei
concrete. În demersurile sale se servea chiar de
un procedeu constant, identificat de editoarea publicisticii sale: „Consideră tehnica dialectică a polemicii superioară tehnicii simplu expozitive. Încă
de la polemicile din Ţara, formula de desfăşurare
rămâne aceeaşi. Scriitorul reproduce în cât mai
mare măsură articolul atacat, cu intervenţii ironice
şi punere la punct a adevărului, în paranteze, apoi
comentează fondul afirmaţiilor”1. Procedura pre1

Lucian-Vasile Szabo,
istoric,
Timişoara

Florica Ichim, în Camil Petrescu, Publicistică 1, Editura
Minerva, Bucureşti, 1984, p. XXIV.
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supunea un spaţiu destul de amplu, care nu era uşor de găsit în acea
perioadă în care lipseau mijloacele tehnice şi hârtia. Pe de altă parte,
este un stil de polemică destul de cunoscut. În găsim, spre exemplu, la
Slavici, dar mai ales la Eminescu. Uneori, îşi pune la punct colegii de
breaslă. Unul dintre ei îi va aduce laude lui Iuliu Maniu, când cu vizita
acestuia la Lugoj. Limbajul este găunos, iar C. Petrescu îşi exprimă
speranţa, destul de fragilă totuşi, că importantul om politic, „care e
într-adevăr un om superior, preferă laudelor acestea idioate, criticile
noastre sincere”2.
Uneori, jurnalistul îşi duce propriile războaie. Se fixează pe subiecte de actualitate, iar atunci fraza sa scânteiază. În iunie 1919,
consemnăm un capitol de geografie publicistică în Lugojul eliberat de
curând. Înaltul patriotism şi trăirea profundă a cuceririi acestui centru politic şi economic important nu ţine de foame. Deţinătorii de restaurante şi de hoteluri nu se sfiiesc să profite de situaţia creată, fixând,
fără nicio reţinere, preţuri mari la produsele şi serviciile furnizate.
Gazetarul nu va fi deranjat de sumele mari cerute, ci de discrepanţa
dintre costurile cu materiile prime şi preţul fixat pentru consumatori.
Profiturile nemăsurate sunt subiectul principal al diatribei publicistice. Există şi un termen de comparaţie: Sibiul. Autorităţile sunt chemate să facă ordine la Lugoj: „Hotelele, cu camere pline de insecte, cu
aşternuturi (haine de pat) care servesc la mulţi clienţi de-a rândul, cu
dependinţele într-un hal de murdărie cumplită, constituie un iminent
pericol pentru salubritatea oraşului. Restaurantele, care au aici o piaţă
pe jumătate mai ieftină ca a Sibiului, pun preţuri de două ori mai mari
şi dau adevărate jumătăţi de porţii. Dar asta n-ar fi încă nimic. E o
adevărată batjocoră modul cum e gătit, mod care sfidează cele mai
bune stomacuri. Carne fiartă în loc de friptură şi coca la fel, în loc de
«mehlspeise»3, ca la ospătăriile de la bâlciuri. Şi atât. Toată imaginaţia
culinară a acestor d[om]ni, care s-au îmbogăţit pe spinarea publicului,
se reduce la această sumară listă”4.
Banatul românesc, I, nr. 82, 2 noiembrie 1919.
Prăjitură, patiserie (germ.)
4
Banatul, I, nr. 34, 2 iulie 1919.
2
3
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În toamna anului 1919, România nu era încă unită, cel puţin din
punct de vedere administrativ. „Integrarea” noilor provincii va dura,
iar unele decizii vor fi în contradicţie cu cele decise iniţial la Alba Iulia
(unde unirea fusese proclamată, formal, cu un an înainte), dar vor
contraria locuitorii teritoriilor alipite prin unele decizii luate la centru.
În special concentrarea puterii în mâna aparatului administrativ de la
Bucureşti va crea animozităţi, căci centralismul va ajunge să sufoce.
Această „opresiune” administrativă va fi denunţată uneori făţiş, însă
i se va opune şi o rezistenţă pasivă. Cert este că, în în acea perioadă,
Consiliul Dirigent de la Sibiu, care administra Ardealul şi Banatul, se
străduia să păstreze pentru aceste teritorii o anumită autonomie, în
ideea unei mai bune gospodăriri prin forţe proprii. C. Petrescu nu
va înţelege profunzimea acestei decizii şi va reproşa liderilor ardeleni
şi bănăţeni o încercare de a păstra vechea „graniţă” cu Regatul: „A fi
membru al Uniunii naţionale este astăzi o datorie sfântă către pământul
românesc şi către cei care au murit împotriva ungurilor. Căci ei au
murit ca să vadă neamul românesc una, nu să vadă Consilii Dirigente
ce pun vamă la Vârciorova”5. A fi cu toţii în Uniunea naţională nu-şi
avea rostul după ce războiul se încheiase. Iar o pierdere indistinctă
într-un fel de suprapartid politic nu putea fi un ideal pentru multe
personalităţi, fiind şi contrare unui elementar spirit democratic.
Poliţişti bătăuşi şi pungaşi
Chiar şi în articolele de fapt divers, de care jurnalistul a fost atras şi
care fac deliciul unui public numeros, Camil Petrescu nu va omite
să se răfuiască cu instituţiile statului. Teza că poliţiştii sunt corupţi şi
incompetenţi era deja în vigoare şi pe vremea campaniei sale publicistice în Banat. Mai mult, vom regăsi şi cealaltă caracteristică atribuită
organelor de ordine, cea a abuzului. În cazul acesta ni se vorbeşte de
bătaie, violenţa oamenilor legii, ca manieră de a disciplina infractorii
şi... viitorii infractori, fiind o etichetă pentru care nici nu se mai caută
5

Banatul românesc, I, nr. 81, 31 octombrie 1919. Astăzi, Vârciorova este cartier al
municipiului Drobeta Turnu-Severin.
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argumente contra. În ciuda tentativelor unor şefi din Poliţie de a se
apăra de astfel de acuzaţii, curentul dominant în opinia publică va fi că
oamenii în uniformă bat! Ziaristul nu are nicio îndoială şi va formula
această constatare cu prilejul unei întâmplări nostime. Ministrul N.
Lupu luase obiceiul de a permite accesul nelimitat în cabinetul său.
Intra aproape orice şi permanent era multă lume. În aceste condiţii,
relatează gazetarul în Cronica Bucureştilor [VI], un pungaş a şterpelit
două hârtii cu antet. A încercat să se folosească de una, cerând şefului
de la Poştă 2000 de lei. Acesta însă şi-a dat seama că nu ministrul îi
cere banii, căci acesta nu putea scrie: „Te rog a fi bun şi solicităm două
mii de lei”. De unde vedem că dacă nu era semianalfabet avea ceva
şanse să primească banii.
În aceste condiţii face publicistul un portret sarcastic poliţistului
român: „Desigur că, vigilentă cu e, poliţia noastră îl va face scăpat, iar
pungaşul va fi mulţumit c-a scăpat de bătaie. Căci este un adevăr că la
poliţie se bate. Degeaba au declarat cu atâta jovială sinceritate câţiva
comisari şi prefectul poliţiei, cu ocazia procesului anarhiştilor de pe
şoseaua Vitan, că la poliţie nu se bate şi nici nu s-a bătut, totuşi nimeni
nu a uitat celebrele zile din timpul poliţiei lui Radu Mihai sau chiar
mai recente”6. În epocă, foarte multă bătaie au încasat şi socialiştii,
Ioan Slavici fiind martorul suferinţelor acestora chiar şi în închisoarea
Văcăreşti.
„Jaful e tot mai mare”
La începutul anului 1920, atunci când jurnalistul va ţine o scurtă lecţie
de istoria presei pentru bănăţeni, el va prezenta publicaţiile importante din Vechiul Regat. O imagine aparte căpătăm în acest cadru
despre Adevărul (în relaţie cu Dimineaţa, bineînţeles): „Scris mai cu
seamă de evrei şi luând în primul rând apărarea chestiunii evreieşti, a
fost întotdeauna în conflict cu cercurile naţionaliste. A avut violente
polemici cu dl Nicolae Iorga şi de multe ori studenţii i-au spart geamurile cu pietre. Politică a făcut cu aceeaşi îndârjire. E organul care
6
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ani de zile a dus – nu fără rezultate – cea mai violentă campanie împotriva domnilor Brătianu. A fost pentru intrarea în război şi pentru
dezrobirea Ardealului şi atunci s-a împăcat cu studenţimea”7.
Obstinaţia lui Camil Petrescu ca jurnalist de a spune lucrurilor pe
nume, de a le pune la punct, de a se implica în evenimente şi de a emite
păreri despre aspectele vieţii cotidiene, chiar pe un ton care va merge
de la lecţia moralizatoare la insistenţa inchizitorială, îl va face cumva
greu de suportat. Uneori, verbul va tăia ca la Eminescu, iar satira va
îmbrăca haina contemporanului Arghezi. În acele vremuri de mari
prefaceri, coeziunea naţională şi instituţională va fi în suferinţă. Neajunsurile erau imense, lipsurile adesea de neîndurat, încât realizările
ca ţară vor fi mereu puse în pericol. Se trăia greu, iar guvernările se
vor întrece în erori şi corupţie, într-o desfăşurare devenită cronică
şi... istorică. Va fi o perioadă de înnoire, care nu va fi dusă însă până
la capăt. Clasa politică (şi atunci, ca şi mai înainte, ca şi acum!) va
rămâne datoare, va considera ziaristul în articolul „Corpul didactic şi
politica”. Îndemnul va fi pentru implicare. Dar nu neapărat ca activişti
de partid, pentru promovarea unor dispute între grupările politice, ci
din interes pentru bunul mers al societăţii. Altfel, scena politică va fi
ocupată de mulţi neaveniţi, care se vor manifesta nestingheriţi: „Dar
dacă ţara noastră ajunge la o răspântie grea, poate într-un dezastru,
pentru că noi am lăsat pe toţi panglicarii, pe toţi necinstiţii să-şi facă
mendrele pe spinarea statului, să ducă barca patriei acolo unde au
voit interesele lor, aşa-i că toţi suntem vinovaţi? Aşa-i că toţi am fost
părtaşii celei mai groaznice crime? Camarazi învăţători şi profesori
faceţi politică. Dacă «politica» de astăzi este atât de ticăloasă că nu vă
puteţi coborî până la ea, ridicaţi-o pe ea până la voi”8.
Nu va dura mult şi acest tip de discurs va fi reluat în articolul „Ce
e de făcut?”, apărut în numărul următor al cotidianului Ţara, a cărui
concluzie va fi că „nepriceperea ne roade ca o boală interminabilă”.
La celelalte probleme se va adăuga astfel şi proasta guvernare... Până
acolo însă, gazetarul nu se va ocupa doar de clasa politică, într-o critică
7
8

„România de azi”, Limba română, I, nr. 1, 22 ianuarie 1920.
Ţara, I, nr. 4, 27 mai 1920.
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generalistă, pentru lipsa de realizări, ci va pune şi unele semne de întrebare cu privire la înţelegerea exactă a timpului trăit, a semnificaţiei
vremurilor încărcate de evenimente, de la bătăliile Primului Război
Mondial şi evenimentele politice ale unirii până la validarea măsurilor
legale şi administrative din noua Românie. Acestea nu par să valoreze
prea mult în ochii unei opinii publice nu foarte dinamice, dar care
se aşteaptă la un trai mai bun,într-o atmosferă dominată de vorbărie
şi promisiuni neonorate. Discrepanţele sunt enorme: „Şase luni de la
încheierea păcii şi două luni de la venirea guvernului Averescu n-au
făcut decât să ne dovedească limpede că nimic nu se poate îndrepta în
ţara asta blagoslovită de Dumnezeu. Din zi în zi, speculanţii îşi fac tot
mai mult de cap, din zi în zi, jaful e tot mai mare în toate părţile. Nu
cunoaştem aproape niciun obiect al cărui preţ să fi scăzut în ultimele
două luni”9.
De fapt, guvernanţii de la Bucureşti vor fi criticaţi în permanenţă
pentru evidenta lor lipsă de pricepere în gestionarea treburilor ţării10.
Mareşalul Averescu era vizat în mod special, fiind şi inamic politic, când
cu candidatura pentru Parlament. Jurnalistul făcuse războiul, deci nu
putea crede necondiţionat în mitul ofiţerului-erou, aşa cum, evident,
nu putea să cauţioneze un politician de umplutură, căci Averescu a
devenit premier (un fel de tehnocrat, pe fondul neîncrederii în partide la acea dată), încercând apoi să-şi facă partid pentru a rămâne în
politica mare. Sunt realităţi care îl determină pe polemist să renunţe
uneori la tonul echilibrat şi să mânuiască şi mai direct limbajul. Aşa
cum constată Irina Petraş: „Pamfletarul nu se preface a coborî la nivelul, presupus inferior, al adversarului pentru a-l strivi apoi cu superioritatea rece şi elegantă a demonstraţiei sale, ci răspunde la violenţă cu
violenţă, dedându-se uneori, cu voluptate chiar, la formulări groase”11.
Este amintită aici lunga polemică cu Eugen Lovinescu.

Idem, nr. 4, 30 mai 1920.
Mihai Ilovici, Tinereţea lui Camil Petrescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, pp.
221-222.
11
Irina Petraş, Proza lui Camil Petrescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 12.
9

10
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Drepturile jurnaliştilor
Camil Petrescu va fi la Timişoara şi un fervent apărător al drepturilor jurnaliştilor. Cu unii va fi în polemică, însă acest aspect nu-l va
împiedica să încerce organizarea unui sindicat, organizaţie care să
vorbească în numele tuturor. Situaţia e descrisă chiar în paginile cotidianului editat de el: „Astăzi, când toţi meseriaşii constituiţi în sindicate
tratează cu statul – sau au pretenţia să trateze cel puţin – de la egal la
egal, ziaristul român rămâne uitat în colţul de redacţie sau de cafenea,
în care îşi poartă neglijata lui prezenţă. Creatori necunoscuţi de glorii
politice, ei rămân de cele mai multe ori în umbră”12. În fond, drepturile cerute sunt din două categorii: 1. Condiţii de muncă, facilităţi
şi o salarizare adecvată pentru gazetari; 2. Forţarea puterii politice,
a administraţiei, să faciliteze un transfer mai uşor (mai transparent,
spunem astăzi) al informaţiilor de la sursă la cititor. Este o implicare
în chiar esenţa meseriei, gazetarul dovedind o înţelegere profundă a
substraturilor comunicării moderne.
Sindicatul nu va avea un rol important în susţinerea meseriaşilor
condeiului, deşi C. Petrescu va depune mari eforturi în acest sens. De
vină vor fi fost şi animozităţile între ziariştii locali din Banat. Unul
din scopurile gazetarului era şi acela de a mai diminua disputele personale, atacurile la persoană, şarjele satirice între confraţi. Vorbind
despre avantajele asocierii, precizează: „Aşteptăm anume de la ele o
îndulcire a atacurilor prin presă. Mărturisim drept că, în ultimul timp,
chiar presa bănăţeană, care întotdeauna a păstrat o mare rezervă în
atacuri, a ajuns la atacuri de o extremă violenţă”13. Va fi o stare de
lucruri având ca substrat „importul” de atitudine din Vechiul Regat.
Soluţia, credea editorul de la Ţara, era ca jurnaliştii să se cunoască între ei, astfel fiind mai puţin înclinaţi să se lanseze în şarje satirice unii
la adresa celorlalţi...”
Când a intrat în dispute, unele destul de elegante, în general, C.
Petrescu a avut şi momente când s-a folosit de ironie. Vorbind des12
13

Ţara, I, nr. 27, 21 decembrie 1920.
Ibidem.
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pre „lecţiile” primite de la colegii de la Banatul, jurnalistul le va respinge, făcând şi un inventar a devierilor de exprimare ale adversarilor.
Va concluziona, după ce va găsi o sumedenie de exprimări căsnite la
ceilalţi: „Şi caraghioşii aceştia dau lecţii de gramatică...”14 C. Petrescu
era un bun cunoscător al limbii române, un om care i-a înţeles profunzimile, aspect care nu era cunoscut atunci. Însă faptul că provenea
din Bucureşti îl apropia mult de norma românei literare la acea vreme,
avantaj cu care îşi putea strivi uşor adversarii...
În ciuda aversiunii sale pentru polemici, gazetarul bucureştean
stabilit la Timişoara va avea parte de ele. Va răspunde, deoarece va
dori ca lucrurile să nu rămână nelămurite. Geografia sa publicistică
cuprinde astfel de poziţionări, care vor merge mai departe de simpla
replică. Vor fi formulate principii de acţiune, o deontologie, dar şi o
profesiune de credinţă axată pe libertatea de exprimare. Sunt şi atacuri personale, iar până adversarului nu e lipsită de vivacitate: „Să-şi
dea silinţa să aprofundeze sufletul drept al bănăţeanului şi, cunoscând
toate cutele acestui suflet, suntem siguri că în scrisul său îngrijit de
mâine vom descoperi mai multă dragoste de adevăr, mai multă bunăcredinţă. Cu timpul, poate şi o notă de modestie. Şi atunci, în locul
unui profesor rău, care dă sfaturi la gazetă, în locul unui gazetar insuficient, care de pe catedră provoacă ilaritatea elevilor săi, vom putea
sta de vorbă cu un om întreg şi de bună-credinţă”15. Autorul nu se va
intimida atunci când va fi luat la ţintă: „Când vom vorbi, în orice caz,
nu ne vom servi de arma periculoasă şi demoralizatoare a calomniei,
ci vom aduce dovezi atât de sigure şi de precise, că vor cădea ca lovituri de topor. Şi dacă aici ni se va aplica «teoria pumnului în gură», vom
găsi noi un loc de unde să spunem ce avem de spus”16. Răzbate din
aceste rânduri dezamăgirea că astfel de atacuri există, dar şi hotărârea
de a merge mai departe, fără reţineri.

Idem, I, nr. 30, 24 decembrie 1920.
Banatul românesc, III, nr. 37, 26 februarie 1921.
16
Ţara, II, nr. 38, 27 februarie 1921.
14
15
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Î

N CURSUL anului trecut, la Editura Praxis a
Arhiepiscopiei din Râmnicu-Vâlcea a apărut
cea de a treia ediţie a cărţii Antim Ivireanul. Logos şi personalitate de Eugen Negrici, îngrijită
de preot Ştefan Zară, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, care semnează şi o
comprehensivă şi mişcătoare prefaţă, Ierarhul
Martir Antim Ivireanul – tipograful cuvintelor
dumnezeieşti în inimile credincioşilor. Biserica vâlceană a ţinut să cinstească şi în acest fel memoria
marelui Mitropolit al Ţării Româneşti şi episcop
al Râmnicului, ilustru reprezentant al literaturii şi
culturii române medievale, trecut la cele veşnice
prin moarte martirică. De altfel, cu prilejul împlinirii a trei veacuri de la moartea lui Antim
Ivireanul, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a proclamat 2016 ca An comemorativ al

Dumitru Vlăduţ,
eseist,
Timişoara

* Eugen Negrici, Antim Ivireanul. Logos şi personalitate.
Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Ediţia a III-a, îngrijită de Pr. Ştefan Zară, Râmnicu-Vâlcea, Editura Praxis,
2016

7-8-9, 2017

125

Restituiri

Dumitru Vlăduţ

Sfântului Ierarh Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti. El a fost de
altfel confirmat oficial în rândul sfinţilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1992, fiind prăznuit anual în 27 septembrie, cum ţine să ne amintească şi Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie
în prefaţa sa.
Lucrarea reeditată este cartea de debut a lui Eugen Negrici apărută
în 1971 care a impus imediat un critic şi o direcţie de cercetare în
literatura veche, dar nu numai. Până atunci, în investigarea acesteia a
dominat perspectiva culturală, cea istoristă şi cea filologică de analiză
a limbii textelor, întreprinsă însă mai mult cu detaşare. Noul critic propunea însă metoda stilisticii moderne, adecvată unei abordări intrinseci dar, fapt important, preciza el, „Literatura veche, spre a fi înţeleasă,
trebuie mai întâi iubită. Consideraţiile stilistice uscate – făcute de pe
mal – sunt semnul dragostei sumare” (p. 9). Analiza stilistică poate deveni şi explorare a profunzimilor creaţiei, dezvăluind o „lume de miracole adormite” (p. 9), aşa încât introducând scrierile „într-un număr
cât mai mare de contexte” (p. 9) şi ţinând seama de modificările de
mentalitate în decursul timpului, textele literaturii vechi pot fi interpretate şi din perspectiva cititorului actual. De aceea, „Elemente cu
aparenţe rudimentare, prin abaterea de la norma comună de astăzi,
pot să intereseze şi să capete un temei stilistic. Expresivitatea are o
clară dependenţă de momentul istoric şi de calităţile receptorului” (p.
10), încât „multe din elementele obişnuite în epocă şi deci nepertinente stilistic au valoare expresivă de-abia acum” (p. 10).
Intenţia mărturisită după precizările de metodă ferme amintite
este analiza creaţiei lui Antim Ivireanul „sub aspectul speciei pe care
o reprezintă, în ideea unei retorici româneşti cu punctul de plecare în
Didahii” (p.13). Este vorba de douăzeci şi opt de predici rostite duminica şi la sărbători. Didahia are drept particularitate faptul de a fi în
acelaşi timp creaţie religioasă, didactică, beletristică şi oratorică. Obiectivul amintit, ca şi componenta oratorică importantă a didahiilor
care au în vedere un public ascultător îl determină de aceea pe Eugen
Negrici să exploreze serios vechile retorici, privite cu dispreţ în esteticile moderne în special de la Croce încoace. Criticul atrage de aceea
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atenţia: „Vom fi nevoiţi să luăm în considerare hulitele figuri retorice,
cărora concepţia artistică modernă le-a rezervat, în urma consumului
lor excesiv din perioada clasică, o nedreaptă nuanţă peiorativă. Chiar
dacă se intitulau poeţi, oratorii – căci aşa erau în fapt – au luat à la
lettre apelul lui Boileau: «Des figures sans nombre égayez votre ouvrage» şi, astăzi, iată-ne privind pieziş aceste forme ale limbajului care
fac, în orice caz, nervatura stilistică a operei” (p. 139). De altfel în acei
ani avea loc în Franţa şi Belgia prin Grupul M în special o reabilitare
a retoricii literare prin publicarea unor întinse tratate, urmată apoi de
editarea retoricilor unor clasici precum Fontanier şi Du Marsais, traduse şi la noi. Lucrarea lui Eugen Negrici se afla de aceea în perfectă
sincronie cu cercetările occidentale de vârf. El ne aminteşte mai întâi
de cele patru genuri de predici (sintetică, omilie, pareneză, panegiric),
iar apoi din perspectiva vechilor retorici de părţile didahiei: introducere, tratare, încheiere, plus formulă de adresare şi un text în motto,
de însuşirile fiecărei părţi. Există şi instructive raportări la părţile discursului în general din vechile retorici. Predicile lui Antim Ivireanul
se dovedesc o arhitectură atent studiată, remarcabilă prin coerenţă,
armonie, unde intelectul în actul de creaţie este vizibil prin elementele de tehnică. Acestea ar fi indicii pregnante ale trecerii de la inform
la specific în epoca brâncovenească, ale configurării unei conştiinţe
artistice.
Criticul desprindea apoi din detaliul stilistic rezonant în spaţiul
operei alte însuşiri ale didahiilor: variabilitatea ritmurilor de la o
predică la alta sau chiar în cuprinsul uneia singure, variaţia stilurilor
ca ritm interior şi a tonalităţilor de frazare, existenţa a două stiluri
aparent incompatibile: cel familiar şi solemn, didacticismul unor fragmente venit din plăcerea cuvântătorului de a clasifica, lămuri şi explica, de caracterul de exegeză al unor predici aflat în relaţie cu elementele didactice, de formele exegezei, de accesibilitate şi inteligibilitate
ca principii ale didahiilor, în fine, de tehnica rafinată a argumentării.
Despre stăpânirea tehnicii argumentării, calitate însemnată pentru
un orator, aflăm că „Antim Ivireanul ne-a convins, nu o dată, că ştie
să discute abstract şi, ca logician, nu e un diletant. Prin pasiunea sa
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dialectică, subiectul cel mai arid capătă fervoare, seaca digresiune
prinde aripi” (p. 108). De aceea, crede Eugen Negrici, „Rămânem cu
impresia finală a unei cutezanţe ieşite din comun în confecţionarea
argumentelor, unele de o mare extravaganţă” (p. 111). Tot de interes
sunt analizele privind plăcerea euristică a cuvântătorului prin care
„Mari părţi din didahii dau impresia unei căutări febrile de taine, mistere, simboluri” (p. 121) sau cele privind mecanismele mentale prin
care se dezvoltă pasajele interpretative.
Literatura apare în predici prin imnul religios şi rugăciune, descriere, portret şi caractere, în fine prin pamflet. Eugen Negrici se opreşte
îndelung asupra fizionomiei fiecăreia din aceste forme, cu o vizibilă
plăcere asupra schiţei moravurilor din pareneze scriind: „Predica lui
Antim e concepută pe dimensiunile, necesităţile şi specificul societăţii,
cu trimiteri violente sau discrete aluzii la moravurile tuturor păturilor
sociale. Textele au austeritatea şi ţinuta lor abstractă, dar, circumscrise
fiind nevoilor spirituale ale credincioşilor români de la începutul
secolului al XVIII-lea, oferă datele de mare preţ ale unor moravuri
de epocă” (p. 125). Textele de acest gen îl arată pe mitropolit dând
chiar semne sigure de mizantropie, căci enoriaşii săi „nu posedă nici
un fragment sufletesc neinfestat” (p. 125). Exegetul studiază tipologia caracterelor morale prezentă în Didahii şi remarcă progresul în
sintaxă prin stringenţa şi coerenţa frazei obţinută prin perfecţionarea
sudurii propoziţiilor, a sistemului relaţional gramatical.
Studiul omiliei îl decide pe Eugen Negrici să apeleze, cum am mai
amintit, la perspectiva adecvată a vechilor retorici prin analiza figurilor retorice. „Nu respingem, deci, precizează criticul, şi, mai degrabă,
dăm prioritate vechiturilor retorice, ne interesăm, în etape succesive,
de figurile integrate, de regulă, structurii oratorice şi de cele care nu
au dobândit vreo specializare oarecare. Ordinea, în toate cazurile, va
fi aceea a frecvenţei, menţinându-se, nu însă în legătură cu frecvenţa,
infiltrarea unor atribute tipice stilului funcţional bisericesc” (p. 140).
Stilisticianul face incursiuni în clasificările figurilor din vechile retorici, la neajunsurile acestora din cauza excesului şi lipsei de unitate
anunţându-ne că nu ar dori să facă discriminări în privinţa acestora
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care ar abate spiritul cercetător de la obiectul analizei. În consecinţă,
ne înfăţişează mai întâi potrivit funcţiei lor ceea ce numeşte „Elementele locomoţiei compoziţionale şi ale dialogului cu publicul”, care sunt:
interogaţia, antiteza, prolepsa, la care se adaugă paralela şi pilda, care,
cum se observă, sunt figuri ale gândirii în terminologia retoricilor,
adică figuri care depind de gândirea considerată abstract, de idei, fără
referire la forma pe care limbajul le-o poate împrumuta.
Urmează „figurile armoniei compoziţionale”, adică epanalepsa şi anafora care sunt, se vede, figuri sintactice repetitive, „figurile
elocvenţei sacre”: epanortoza, prosopopeea, preteriţia şi aposiopeza,
hiperbola, antifraza, apostrofa, aluzia, enumerarea, asindetul, metonimia, cuprinzând deci atât figuri ale gândirii (epanortoza, preteriţia
ş.a.), figuri ale sintaxei (enumerarea ş.a.), figuri semantice sau tropi
(metonimia), în fine, figuri ale cuvintelor, fiind avute în vedere cele
ieşite din abaterile de la topica normală: inversiunea şi hiperbatul.
Eugen Negrici le analizează cu mare virtuozitate pe fiecare, arătându-ne
funcţionalitatea lor, cum toate generează mari disponibilităţi expresive. Abilitatea asocierilor de cuvinte prin care Antim reuşeşte uneori
să obţină „performanţe notabile” (p. 171) este de asemenea un indiciu
al stăpânirii tehnicii artistice şi al conştiinţei nedezminţite de creator.
Eugen Negrici observă apoi amplificarea ca dominantă stilistică
a mitropolitului, propensiunea spre încărcare, spre ornat şi figuraţia
simbolică, senzaţia de prisos uneori vizibilă în bogatul sistem al
calificării, care ar reprezenta o tendinţă spre baroc ca forma mentis.
Subtile şi de mare interes sunt raportările la tipologiile spirituale
şi stilistice, obţinute din studiul sintaxei mitropolitului. Observând
buna articulare a frazei, talentul sintactic, criticul scrie că „Predica
pare alcătuită din lungi fragmente hipotactice secundate, proporţional
de alte fragmente paratactice” (p.195). Ar exista chiar o repartizare
diferită a celor două maniere sintactice: hipotaxa, specifică spiritului
clasic ar fi de aflat în fragmentele de exegeză religioasă şi în cele în
care se face comentariul moral, în timp ce parataxa, specifică Bibliei,
mentalităţii iudeo-creştine şi populare s-ar identifica îndeosebi în
fragmentele lirice şi în cele pamfletare. Şi într-un caz, şi în celălalt
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caracteristica e încărcătura barocă. Concluzia ce se impune firesc este
aceea că „Spiritul retoricii clasice şi mentalitatea iudeo-creştină se
opun stilistic. Antim le-a făcut compatibile, în cadrul aceleiaşi scrieri,
prin sintaxă” (p. 195).
Chiar dacă există două modele sintactice în scrisul lui Antim, cu
o adaptabilitate pentru unul sau altul care ar constitui şi unul din titlurile de glorie ale mitropolitului, există un factor coagulant al predicilor, şi anume nevoia de „clarificare raţională, normală dacă luăm în
calcul caracterul preponderent didactic al acestor scrieri” (p. 197).
Concepţia raţională biruie în aceste opere oratorice şi religioase, iar
figurile retorice evocate ar fi dovada unei conştiinţe artistice care se
impune asupra materiei. Prin aceste însuşiri ale operei lui Antim,
crede Eugen Negrici, Ţara Românească răspundea bine şi tendinţei
europene din veacul raţionalismului.
Elocvente pentru configurarea literarităţii sunt analizele îndelungi
privind sistemul imagistic al mitropolitului, în cursul cărora aflăm de
localizările temporale şi spaţiale, de preferinţele pentru comparaţia
domestică şi rustică, pentru raportările la domeniul militar, de cazurile numeroase de antropomorfism cosmic, de prezenţa motivului mării
şi de o seamă de alte procedee ale imaginii.
Predicile conţin şi o seamă de creaţii lingvistice care privesc structura morfematică a cuvintelor, unele insolite şi ingenioase, prin care
creaţia mitropolitului se individualizează şi pe care criticul le pune în
relief în ultima parte a lucrării.
Eugen Negrici a aflat în 1971 calea de acces adecvată spre individualitatea unei opere încât reeditarea cărţii criticului la trei veacuri de la
trecerea la cele veşnice prin moarte martirică a marelui mitropolit şi
om de cultură medieval este un gest de nimerită cinstire a memoriei
acestuia.
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Vasile Alecsandri (1821-1890)
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TRECUT atâta timp de la plecarea în eternitate a „regelui poeziei” româneşti. Timpul s-a
aştenut implacabil şi nestingherit peste sufletele
oamenilor, dar uitarea n-a reuşit să se aştearnă
peste viaţa şi opera lui Vasile Alecsandri.
Călător nestăpânit, romantic nativ, dar cenzurat, om de societate gata oricând să închine câte
o „lăcrimioară”, fie că era vorba de „Steluţa” (Elena
Negri) sau de Mărgărita (Maria Cantacuzino), Vasile
Alecsandri după o boemă confortabilă, s-a căsătorit,
în 1870, cu Paulina Lucasievici, mai mult pentru a
reglementa starea civilă a fiicei lor, Maria.
Cu toate că şi după această dată, viaţa scriitorului se va desfăşura „în acelaşi calm euforic”, (G.
Călinescu, Vasile Alecsandri, Bucureşti, Editura
Tineretului, 1965, p. 24), acţiunile sale patriotice
au continuat . Mai întâi, el s-a dedicat ideii Unirii,
pe care apoi a consolidat-o prin demersurile sale
diplomatice, dovedindu-se a fi, cu interlocutorii
străini, agreabil, potolit, bonom. Concomitent,
Alecsandri îşi continuă activitatea literară, întrucât cele două îndeletniciri se completau reciproc.
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Ceea ce ne-am porpus aici este să semnalăm şi câteva aspecte din
niversul cotidian al poetului, publicând trei scrisori către episcopul de
Roman, Melchisedec, şi o scrisoare în limba franceză către un cunoscut al său.
În prima scrisoare, poetul îl roagă pe episcop să ia sub supraveghere un tânăr, în vederea înlesnirii drumului spre cariera preoţească:
Mirceşti, 20 iulie 1882
Preasfinte părinte şi iubite coleg,
Vătaful meu, Vasile Dumitru s-a încuscrit cu preotul Gheorghe
Drăgan din Roman, măritându-şi fata cu feciorul preotului, anume,
Grigorie, elev al Seminarului din Huşi.
Ambiţia bătrânului este de a deschide fiului său carieră preoţească şi
dorul acestuia de a călca pe urmele tatălui său. Însă cum să se realizeze
acea ambiţie şi acel dor ? Prin studiu şi prin protecţie. Tânărul vrea
să studieze, pentru ca să ajungă cât mai curând diacon şi apoi, preot;
iar cât pentru popor, speră că i se va găsi, când va fi destoinic a-şi împlini datoriile preoţeşti. Vin, dar, a vă ruga să aveţi bunătatea a înlesni
cariera recomandatului meu, punându-l la învăţătură şi acordându-i
înalta voastră protecţie. E cam rar de a găsi în ziua de astăzi tineri cu
dor de a se lumina prin studiu serios; şi când se găseşte vreunul trebuie
să fie încurajat.
În speranţa că recomandaţia mea va fi bine primită, vă rog să mă
consideraţi ca pe un fiu sufletesc devotat şi respectuos,
Vasile Alecsandri
După patru luni, poetul se adresează din nou episcopului. De data aceasta intervine pentru iertarea preotului din Mirceşti, asociind-o la rugămintea
pe care o formulează în favoarea împricinatului şi pe soţia sa, Paulina:
Mirceşti, 21 noiembrie 1882
Preasfinte,
Preotul din Mirceşti a fost condamnat, după cât mi s-a spus, a nu
sluji timp de trei luni. Această osândă l-a adus într-o adâncă disperare.
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Permiteţi-i a veni să cadă în genunchi dinaintea preasfinţiei tale şi a-şi
implora, de nu iertarea deplină, măcar uşurarea pedepsei.
Soţia mea şi eu luăm îndrăzneală a interveni în favoarea lui, cu
rugămintea ca să fiţi îndurător către culpabilul care sperăm că a luat o
bună lecţie şi a prins la minte.
Sărutându-vă mâinile, rămânem al preasfinţiei tale plecaţi fii
sufleteşti, V. Alecsandri
La rândul său, episcopul Melchisedec se arată atent cu Vasile Alecsandri,
aşa cum o dovedeşte scrisoarea celui din urmă, expediată cu o lună
înainte de a trece poetul la cele veşnice:
Mirceşti, iulie,1890
Preasfinţite părinte şi mult venerabile coleg de Academie,
Panerul cu caise ce aţi avut bunătatea de a-mi trimite prin amicul
nostru Papudopulo–Callianoli a făcut o intrare triumfală la mine şi a
fost primit cu toate ovaţiile ce merită prin frumuseţea şi calitatea lor. Vă
sărut mâinile cu recunoştinţă, pentru acest minunat prezent (dar) şi vă
rugăm cu toţii să primiţi simţirile noastre de gratitudine, V. Alecsandri
Toate aceste scrisori sunt dovezi ale implicării în viaţa socială,
a celui care reîntors la Mirceşti, trăieşte cu voluptate viaţa idilică a
spaţiului rural. Ele au fost cercetate la Biblioteca Centrală Universitară
„M. Eminescu” din Iaşi, Arh. XXXVI – 176: 199; M. IV – 2.
O ultimă scrisoare nedatată, în limba franceză, aflată la Muzeul
Literaturii Moldovei din Iaşi (nr.3155), este adresată de poet unui prieten, pe care îl roagă să-i facă un serviciu:
Mon cher Nana,
Madame Magnin m’a ecrit pour me demander ma petite bluette en
vers , et comme vous etes chargè la lui porter vous mam, je vous l’envoite
toute corrigèe.
Veuillez battre chez elle en sertant de la Lyatis et vous acqutter de la
comission que Madam Magnin a donnèe.
V. Alecsandri
7-8-9, 2017

133

Lecturi paralele

Gheorghe Schwartz

J. D. Salinger,

o autobiografie operă*

C

Gheorghe Schwartz,
prozator,
Arad

ĂRŢILE BUNE constituie un nucleu în jurul căruia orbitează gândurile şi experienţele
celui sedus de lectură. Astfel, cartea lui Andrei
Mocuţa, Portret al artistului în absentia. J. D.
Salinger: o monografie, Editura Universităţii de
Vest, Timişoara, 2015, îmi redeschide ferestre
spre numeroase amintiri, gânduri, îndoieli. Aşa
cum precizează cu mult temei Rareş Moldovan în
prefaţă: „Lucrarea rămâne mai puţin interesată de
a produce interpretare cât de a reda interpretări
cărora să le stabilească legăturile, asumându-şi
astfel un scop mai pedestru şi mai puţin solicitant. Aş pleda în favoarea unei astfel de cercetări,
care redă figura centrală din perspective multiplicate, fără a se repezi înspre o interpretare proprie.
* Andrei Mocuţa, Portret al artistului in absentia. J. D. Salinger:
o monografie, Editura Universităţii de Vest, Timişoara,
2015.
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Legitimarea alegerii este argumentată succint prin suprapunerea aproape fără cusur
a vieţii şi operei salingeriene, ceea ce însă
nu exclude posibilitatea de a te avânta mai
departe de faptul cunoscut, de suprapunerea stabilizată, sau de a le reciti într-o
altă lumină, a altora sau a ta proprie.” (p.
10.) Aşa este! Aproape că nu ai mai avea
ce completa, dacă n-ar exista „posibilitatea de a te avânta mai departe de faptul
cunoscut, de suprapunerea stabilizată sau
de a le reciti într-o altă lumină, a altora
sau a ta proprie.” Îţi vin, de pildă, în minte
gânduri dinspre psihologia succesului şi
dinspre valoarea sa social-istorică, dinspre perisabilitate şi dăinuire, dinspre lupta dintre generaţii, dinspre
îngăduinţă şi cenzură. Cu atât mai mult, cu cât am pomenit, într-un material anterior, despre mirarea care ma cuprins când mai multe persoane cu lecturi temeinice,
dar care nu au citit „De veghe…” la vârsta tinereţii, ci doar
mult mai târziu, mi-au zis că romanul „nu le spune mare
lucru”. Indignat, am recitit şi eu cartea şi ea n-a mai reverberat la fel ca în trecut nici în mine. De ce nu mai este
atât de bine prizat Salinger de către bătrânii de azi, tinerii
entuziaşti de ieri?
Ce aş mai putea adăuga? Deja în anii ’50 ai secolului
trecut, Marcus Cunliffe observă: „Cea mai tânără subgeneraţie de cititori şi de critici vorbeşte despre opera
lui Salinger, poate cam dur, la timpul trecut. Verdictul
lor este că în De veghe în lanul de secară a dat o versiune
modernă a lui Huckleberry Finn, care însă n-a produs
explozia aşteptată1”, în vreme ce, la apariţia cărţii,
1

Marcus Cunliffe, Literatura Statelor Unite, Editura pentru Literatură
Universală, Bucureşti, 1969, p. 373.
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George T. Stanrope scrie despre acelaşi roman că ar fi „Un strigăt de
deznădejde al unei generaţii care crede în necesitatea instaurării unor
relaţii umane întemeiate pe adevăr, dar care nu află decât grave motive
de dezamăgire2”.
Dar, înainte de a ne ocupa de receptarea în timp a operei lui Salinger,
va trebui să o înţelegem prin prisma analizei lui Andrei Mocuţa.
Asta întrucât în textul comentat, Caulfield din De veghe… îmi pare
a fi însuşi Salinger şi că Salinger se suprapune peste Andrei Mocuţa
După lectura Portret al artistului…, văd altfel cărţile de proză ale lui
Mocuţa. Aşa îmi şi explic această „carte pornită din pasiune” (Rareş
Moldovan). Analiza lui Andrei Mocuţa este o oglindire a operei lui
Salinger în propria viaţă a celui ce a scris-o – vezi numeroasele referiri
autobiografice implicite –, iar itinerarul personal al autorului urmează
trăirile personajelor sale. Un itinerar pe cât de fidel frământărilor
vremurilor, pe atât de singular. Portret al artistului în absentia… este la
fel de adevărat ca Portret al artistului în propria-i devenire. Nu numai
faptele atestate ale vieţii lui Jerome David Salinger apar în cărţile sale,
dar şi calea sa spirituală. Ca şi legendele născute.
La începutul carierei, tânărul Salinger dorea o recunoaştere imediată
într-o lume a tinerilor ieşiţi din atmosfera patriarhală a dominaţiei lui
pater familias, prin refugiul în revoltă de stradă, în muzică, în modul de
a vedea viaţa, în demitizarea poncifelor încetăţenite de atâta vreme, în
iluzia luptei cu dezamăgirea. O lume interesată de a rupe naraţiunea, de
a rupe melodia, de a rupe figurativul. O lume admonestată când brutal,
când ironic. Iar după toate astea, deznădejdea. Pe tot drumul parcurs
de proza lui Salinger, ceea ce rămâne constant este că „personajele se
regăsesc mereu la limita dintre copilărie şi maturitate” (p.63). De unde
veşnicul dezacord între mentalităţi, între generaţii în una şi aceeaşi
persoană. „Perioada albastră a lui Daumier-Smith” este povestea unui
tânăr tulburat, salvat de o viziune transcedentală. Jean de DaumierSmith întrupează perfect vidul spiritual încetăţenit în societatea
2
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americană a anilor `50. (Şi nu numai în societatea americană a acelor
ani, interesul pentru proza autorului de peste ocean transcede şi în
Europa – nota mea, G. S.) Scopul ficţiunii lui Salinger ar fi recrearea
sau îmbunătăţirea realităţii, dar era mult prea preocupat să transmită
revelaţii, ale căror esenţă era, de regulă, intangibilă”. (pp. 48-49)
La început, pendularea între dorinţa de succes şi conştiinţa nu
numai a perisabilităţii acestuia, ci şi pericolul adus de izbânda de
moment asupra propriei personalităţi duce la o aprigă luptă interioară,
întruchipată, de pildă, între Joe şi Sonny (adică tot între J. D. Salinger
şi J. D. Salinger): a fi scriitor versus a fi de succes.
Şi în continuare, Andrei Mocuţa urmează drumul nu paralel, ci
chiar suprapus, al naşterii operei grefată pe conduita şi, mai ales, pe
modificărilor comportamentale ale autorului.
În timpul marilor întrebări de genul „Să-ţi asiguri celebritatea sau
să fii un scriitor adevărat?” Salinger se întâlneşte cu filosofia Zen, cu
vedele, cu Sri Ramakrishna, cu credinţa în reincarnare, iar scrisul său
urmează fidel traseul acestei deveniri. Asta deşi Umberto Eco spue
că „Zen-ul original” a fost prost înţeles de către frivolii scriitori californieni (p. 110 cf. Umberto Eco, Come si fa un tesi di laurea, Pontica, 2000, pp. 56-57). (Adică de autori din familia Allen Ginsberg
ori Jack Kerouac.) „Prost înţeles” sau nu, noile preocupări modifică
nu numai viaţa autorului, ci şi opera sa. La fel cum Sri Ramakrishna
câştigă un public greu de anticipat în Europa şi în America, dacă n-ar
fi fost circumstanţele dezorientării profunde în viaţa tineretului care a
supravieţuit traumelor războiului.
În mod firesc, noile preocupări duc la credinţa în noi certitudini:
„Odată cu «The Inverted Forest», Salinger îşi exprimă în premieră
convingerea că «arta şi spiritualitatea sunt unul şi acelaşi lucru,
drept pentru care inspiraţia scriitorului este o manifestare a revelaţiei
sale interioare; în timp ce viaţa este o luptă continuă între forţele
materiale şi spirituale al căror unic scop este să verifice capacitatea
de supravieţuire a artei într-o societate modernă ostilă»” (cf. Kenneth
Slawenski, J. D. Salinger: A Life Raised High, West Yorkshire, Pomona
Books, 2010, p. 148.)
7-8-9, 2017
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Doar că Salinger, în interpretarea corectă a lui Andrei Mocuţa, s-a
dovedit mereu un receptacul al bipolarităţii: este bântuit de furtunile
vârstei ce nu încetează, întrucât a rămas încremenit la „limita dintre
copilărie şi maturitate”.
„La faima pe care o avea deja la acel moment, Salinger a anticipat
probabil că, printr-un nou succes, ar putea bascula iremediabil către
zona înşelătoare a ego-ului. Ca să prevină acest risc, el a transformat
scrisul în rugăciune. Din acel moment, interesul lui nu mai viza succesul, singura lui ambiţie era menţinerea activă a rugăciunii prin scris.
A început să publice din ce în ce mai puţin, rămânând «autorul lui
Dumnezeu» şi urmând cu aceeaşi stricteţe învăţăturile lui, care-l încurajau: «Nu renunţa la muncă în întregime; fă-ţi treaba cum ştii mai
bine, dar nu uita la final să predai ceea ce ai realizat lui Dumnezeu”.
(p. 115, cf. The Gospels of Sri Ramakrishna). „Rugăciune prin scris”,
adică, aşa cum îi cere Sri Ramakrishna: „Nu renunţa la muncă în
întregime; fă-ţi treaba cum ştii mai bine, dar nu uita la final să predai
ceea ce ai realizat lui Dumnezeu”. Cui să predai „ceea ce ai realizat lui
Dumnezeu”? Şi se mai pune o întrebare referitoare la „poetica tăcerii”,
un demers solicitat de iniţierea în diferitele credinţe, de la Şcoala lui
Pitagora de la Krotona (şi, probabil, la practici şi mai timpurii, învăluite
în mister şi mit), la retragerea în pustiu sau la societăţile exclusive din
evul mediu perpetuându-se până în lumea contemporană. Dacă scrii,
nu taci… (Mai târziu, după ce publică tot mai rar, Salinger răspunde
la aceasta prin faptul că nu mai iese în public nici prin cele puse pe
hârtie şi nici fizic.) Şi îndemnul la tăcere făcea parte din filosofia
vremii. „Asemenea lui Salinger, Hemingway pledează pentru nevoia
de singurătate şi izolare a artistului, în frisonantul discurs ţinut cu
ocazia primirii premiului Nobel” (p. 43).
Doar că şi retragerea în izolarea de la Cornish, New Hampshire, a
fost o izolare la fel de singulară ca şi întreaga operă/viaţă a scriitorului/
personajului Jerome David Salinger: pe de o parte, spre deosebire
de alţi oameni intraţi în recluziune, celebritatea sa nu numai că n-a
pălit, ci, dimpotrivă, a crescut. Pe de altă parte, despre scriitorul care
refuza orice interviu, orice contact, se putea imagina orice, se putea
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scrie orice, se puteau naşte adevărate mituri. De pildă, despre lucrările
scrise în taină. Apoi, aprigele discuţii în jurul oportunităţii includerii
operei sale în circuitul şcolar au reprezentat mereu sămânţă de scandal,
menţinând subiectul sub lumina refectoarelor. Şi, nu în ultimul rând,
firea revendicativă a autorului, manifestată în numeroasele procese
legate de apărarea îndârjită a paternităţii scrisului său arată că omul
n-a fost chiar atât de rupt de lume.
„Salinger a dobândit astfel o formă perversă de celebritate: el a
devenit faimosul autor care (aparent) scrie, dar nu publică. Enorma
celebritate de care se bucură este, paradoxal, un rezultat indirect al
dezgustului său pentru cultul celebrităţii, pe care-l exprimă fără perdea,
de câte ori are ocazia, prin vocile adolescenţilor săi revoltaţi. Explicaţia
este simplă: doar pentru că a ales calea izolării şi a singurătăţii nu
exclude faptul că şi-a dorit să devină celebru. Din simplul motiv că
a ales şi a păstrat cu înverşunare poziţia de însingurat, el şi-a asigurat
faima. Scriitorul american a rămas în atenţia publicităţii tocmai
sustrăgându-se de la ea.” (p. 137)
Da, se poate considera drept straniu că o asemenea adoptare
a conduitei nu a făcut să pălească, nici măcar o dată cu trecerea
timpului, faima celui retras în tăcere. Episodul din anul 2009, când
apare sub semnătura unui John David California (de fapt suedezul
Fredrik Colting) o „urmare” a romanului De veghe în lanul de secară
cu titlul 60 Years Later: Coming Through the Rye, „o continuare
uimitoare a unuia dintre cele mai îndrăgite romane clasice”, reacţia
izolatului de lume este promptă şi hotărâtă şi provoacă o nouă acţiune
în instanţă. Suspiciunea că Fredrik Colting a încercat, în felul acesta,
să-l ademenească pe „procesomanul Salinger din bârlogul său” nu este
lipsită de logică. Doar că Salinger n-a apărut personal la proces, lăsând
ca, alături de avocaţi, să-l reprezinte doar faima.
Şi în felul acesta, inabordabilul retras la misteriosul Cornish, New
Hampshire, respingând cu zgomot orice imixtiune în opera sa (cum
a fost şi refuzul de a accepta ecranizări), celebritatea nu i-a scăzut,
în ciuda faptului că, aşa cum am spus la începutul acestor rânduri,
vremurile s-au schimbat şi alte sunt acum angoasele, atracţiile şi
7-8-9, 2017
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preocupările tinerilor din epoca internetului decât problemele existenţiale ale adolescenţilor care au supravieţuit războiului.
Şi a mai fost – şi mai este! – un motiv al păstrării intacte a operei
lui Salinger, fără a-i nega în nici un fel valoarea atât de reprezentativă
pentru o anumită epocă din istoria modernă: acest motiv îl reprezintă
cenzura. Ca şi în alte cazuri, fructul oprit este cel mai dorit. Iar cenzura,
foarte atentă la mai multe lucrări ale autorului nostru, a fost extrem de
prezentă încă de la primele lui apariţii. În volumul lor despre volume
cenzurate, Nicholas J. Karolides, Margaret Bald şi Dawn B. Sova3
includ printre „cărţile interzise din motive sociale” şi De veghe în lanul
de secară. „Romanul a produs frecvente şi fervente controverse, fiind
cartea cel mai des interzisă în şcoli, între 1966 şi 1977. Chiar şi înainte,
opera era o ţintă favorită pentru cenzori.” (Op. cit. p. 422.) De multe
ori, acuzele veneau din partea unor părinţi indignaţi de „blasfemii”, de
limbajul „mizerabil şi profan”, de faptul că propagă sexul premarital,
homosexualitatea şi perversiunea, fiind „pornografic” şi „imoral”, ba
chiar că face parte dintr-un plan de propagandă comunistă. Consiliile
şcolare au fost puse de foarte multe ori în faţa cererii ca romanul să
fie exclus din programă. Un profesor din Tulsa a fost chiar concediat
pentru că a inclus cartea printre lecturile obligatorii. (Reprimit, după
un apel, n-a mai avut, totuşi, voie să includă volumul în lecţiile sale.)
Exemplele pomenite de autorii citaţi sunt numeroase şi se întind pe
mai mulţi ani şi pe mai multe meridiane (nu numai în SUA). Pentru
a se vedea amploarea acestor demersuri, voi mai oferi (din aceeaşi
sursă) doar încă unul singur: „La Oklahoma City, romanul a devenit
ţinta unei audieri a legislativului, prin care un grup organizat la nivel
local dorea să împiedice un lanţ de librării pe nume Mid-Continent
News Company să comercializeze romanul. Membrii acestui grup
au parcat un automobil numit «Smutmobile (automurdăria)» în faţa
clădirii unde se ţineau audierile. În urma presiunilor publice, librăria
a renunţat la titlurile controversate” (Op. cit. p. 422.). Cazurile de
3
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atacuri împotriva lucrării lui Salinger ne sunt prezentate în cartea,
apărută în original în anul 1999, şi se întind până în 1994. Dar istoria
nu se opreşte atunci.
Uneori, cenzura reuşeşte să „îngroape” o operă, alteori pompează
în ea mereu sânge proaspăt – ca în cazul de faţă. Dar mai important
decât deciziile oficiale îl reprezintă faptul că lupta între generaţii,
oricât de violentă uneori, nu poate opri victoria noului, chiar dacă, la
un moment-dat, şi acest nou va fi depăşit de şi mai noul. Noul autentic
rămâne întotdeauna o emblemă – reper a unei anumite epoci şi nici
o epocă nu merită a fi ştearsă din memorie aşa cum a fost. Opera
lui Salinger rămâne o asemenea emblemă – reper, la fel ca muzica
beatlesilor ori ca telefonul cu manivelă.
Cred că marele merit al lui Andrei Mocuţa este descifrarea paralelă
a omului J. D. Salinger şi a operei acestuia, lăsând mereu deschise alte
şi alte interpretări; demonstraţia sa este pe cât de exactă, pe atât de
generoasă în sugestii.
P.S.
Cartea lui Andrei Mocuţa, Portret al artistului in absentia. J. D.
Salinger: o monografie, precum şi paginile lui Rareş Moldovan, infirmă
în mod strălucit veşnica jelanie din societatea noastră în legătură cu
aşa-zisa dispariţie a tânărului intelectual din România în favoarea
junelui ahtiat doar după bani şi distracţii frivole.

7-8-9, 2017

141

Lecturi paralele

Gheorghe Schwartz

Seducţia*

P

SIHOLOGIA transversală stipulează drept singurul
motor al activităţilor umane satisfacţia. Unul dintre stimulii satisfacţiei poate fi seducţia. Seducţia care
reprezintă subiectul analizei lui Florin Ardelean în volumul apărut la editura Eikon, 2017.
De la bun început trebuie spus că autorul face parte
dintre persoanele cu o vastă erudiţie, erudiţie pe care nu
se sfiiesc s-o folosească în argumentarea tezelor lor. În
indicele de nume de la sfârşitul cărţii, vom da de figuri
din Biblie şi din mitologie, personaje din cărţi, creatori
de literatură şi filosofi, politicieni şi oameni de afaceri etc.
Unele trimiteri sunt la personaje foarte cunoscute, altele
la mai puţin cunoscute, unele la nume intrate de mult în
istorie, altele la atât de perisabilele figuri din imediata
noastră apropiere.
Iată ce citim pe ultima copertă: „Ce este, totuşi, seducţia? S-ar putea ca nici o definiţie să nu fie posibilă
în termenii strânşi ai logicii formale. Avem de-a face
cu un concept ce scapă ori de câte ori este somat să se
dea prins. Poate că doar sugestiile îi convin, perifrazele,
* Florin Ardelean, Seducţia, Voluptate, cruzime şi amăgire, Eikon,
2017.
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comparaţiile, acele indicii care pot conduce spre seducţie, fără însă a o speria.
Neadevărul există numai în măsura în care
gândim, ne lămureşte Nietzsche. Graţie
unui raţionament similar, lumea se petrece
numai în orizontul ispitei.
Seducţia este drumul, calea dinspre
dimineaţă înspre seară. Mereu alt drum,
desenat după profilul de personalitate al
fiecăruia. Pe cale nu suntem singuri. Cei
pe care îi întâlnim, în stare să ne seducă
sau nu, sunt promisiunea unei seri bogate,
aurifere, sau a uneia sterile, ce trece într-o
somnolenţă tâmpă, după o zi irosită.”
De aici putem porni discuţia, adăugând, pentru început, o referire tot de pe o ultimă copertă, şi tot un citat din Nietzsche: „Credeţi că ştiinţele ar fi apărut şi ar
fi crescut mari dacă magicienii, alchimiştii, astrologii şi
vrăjitoarele n-ar fi alergat în fruntea lor ca înaintaşi care
prin preziceri şi amăgiri trebuiau mai întâi să trezească
setea, foamea şi plăcerea gustului pentru puteri ascunse şi
interzise?” (Die frőhliche Wissenschaft, 3001)
În primul rând, contrar afirmaţiei autorului „Ce este,
totuşi, seducţia? S-ar putea ca nici o definiţie să nu fie
posibilă în termenii strânşi ai logicii formale”, vom cuteza
să numim seducţia drept forţa de atracţie a cuiva asupra
altcuiva sau asupra sa însuşi (narcisismul). Forţa aceasta
poate să fie doar sugerată prin strategii subtile, uneori
submerse ori poate fi chiar impusă prin mijloace dure,
până la a crea eroi admiraţi şi modele de imitat. Câteodată
inconştient, alteori explicit, o imagine, o reuşită sau doar
o acţiune deschid ferestre spre propriile scenarii imagina1

cf. Radu Cernătescu, Antiparadisul lui Mihai Eminescu, eseuri hermeneutice, Rafet, 2016.
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tive, seducătorul/elementul seducător putând modela aspiraţiile până
la comportamentul ofertant de satisfacţie a celui sedus. Cel puţin astfel interpretez eu „foamea şi plăcerea gustului pentru puteri ascunse
şi interzise”. Lucru precizat şi printr-un alt citat din interiorul textului
despre care vorbim: „Ascunsul fascinează (…) Există în disimulare şi
în absenţă o forţă ciudată care constrânge spiritul să se întoarcă spre
inaccesibil şi să sacrifice pentru cucerirea lui tot ceea ce posedă”2.
Vorbind despre clişee şi despre imitarea modelului asumat, am
identificat seducţia a patru modele ce se pretează a fi imitate: un model concret, fragmente recompuse ale unor modele concrete, un model abstract preluat de la o categorie de indivizi oameni ce poartă caracteristici generice reale sau imaginate de subiect şi, în fine, un model
ideal, izvorât din scenariile imaginative ale subiectului3. Adăugând la
aceasta faptul că unele dintre amintitele scenarii imaginative pot fi
exprimate public, iar altele sunt strict personale, revenim într-adevăr
şi la „foamea şi plăcerea gustului pentru puteri ascunse şi interzise”,
dar fără a anula seducţia modelelor asumate în public şi, mai ales, a
celor ce duc la atracţii urmate de manifestări de masă.
Florin Ardelean analizează diferitele forme ale seducţiei, de la cea
strict personală, la atracţia cuiva de către altcineva, de la dragoste
şi sex4, la fidelitate şi gelozie, de la respingere într-un caz anume la
mizantropie; de la atitudinea indusă de cineva devenit lider la propaganda prin mass-media – domeniu pe care Florin Ardelean îl cunoaşte
bine – şi mai delimitează situaţii excepţionale, cum ar fi comportamentul în vreme de război şi puterea de impunere a urii până la discriminarea ce mai primitivă; Florin Ardelean vorbeşte despre puterea
minciunii manipulatoare la propaganda instigatoare şi dă numeroase
pilde din trecut şi din prezent, pilde provenite din imagini livreşti şi
2

Cf. Jean Starobinski, p, 49.
Gheorghe Schwartz, Psihologia transversală – parametrii dispoziţiei, parametrii
comportamentului, în slujba satisfacţiei, Ediţia a VI-a revăzută şi adăugită,
TipoMoldova, Iaşi, 2016, p.172
4
Dintre multele aspecte posibile ale atât de generoase teme, de pildă, de ce Ion o
seduce pe Maria şi nu pe Rodica, în vreme ce Rodica este sedusă de Mihai şi nu de
Ion. (Nota mea – G.S.)
3
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din experienţa preluată sau nemijlocită. Este locul unde erudiţia sa
remarcabilă pare fără limite.
Cartea merită a fi citită (şi) fiindcă oferă numeroase sugestii de
exemple din trăirile şi cunoştinţele fiecăruia dintre noi, aşa că ajungi
să adaugi alte şi alte exemple la tezele prezentate de autor. Şi, recunosc, nici eu nu m-am putut abţine să nu compar mereu cele prezentate cu momente din cunoaşterea mea. De pildă, mi-am adus aminte
de cultul lui Trinco (alias Napoleon I) susţinut de un cocoşat ghid
şchiop din „Insula pinguinilor” lui Anatole France: deşi vinovat de
moartea unei mari părţi din populaţia ţării, rămâne un model al gloriei naţionale5. Acelaşi lucru şi în cadrul neonaziştilor. Sau îmi aduc
aminte de Friedrich Hacker, cel care porneşte de la manifestările suporterilor meciurilor de fotbal în explicarea comportamentului de
pendul al maselor dezlănţuite. Sau îmi vine în minte modul atât de
personal în care seducţia acţionează asupra fiecăruia dintre noi: Carl
Zuckmayer, scriitor german emigrat peste ocean în timpul ciumei naziste, a fost solicitat de către guvernul american să întocmească un
raport amănunţit despre modul cum s-au lăsat seduşi oamenii de
cultură din Cel de Al Treilea Reich de propaganda hitleristă. Drept
urmare, Zuckmayer a alcătuit o analiză punctuală a comportamentului unui foarte mare număr de scriitori, pictori, muzicieni, filosofi etc.,
împărţindu-i în patru categorii: susţinătorii zeloşi, cei ce au acceptat
situaţia fără a se implica în mod direct, cei ce s-au retras din viaţa
publică şi cei ce au încercat o rezistenţă6. Acelaşi emiţător, acelaşi tiran,
aceeaşi propagandă este în stare să seducă receptorii doar în funcţie
de trăsăturile de personalitate ale fiecăruia în parte. (De trăsăturile
de personalitate şi nu neapărat de gradul de cultură: au existat destui
oameni simpli martiri pentru dreptate şi adevăr, la fel cum au existat
şi indivizi ticăloşi cu studii înalte – de pildă, Joseph Mengele, „Îngerul
morţii”, doctor în antropologie la München şi doctor în medicină la
Frankfurt…) Mult mai importantă este capacitatea seducătorului de a
se adresa scenariilor imaginative ale cât mai multor indivizi, oameni
5
6

Anatole France, Insula pinguinilor, ESPLA, 1959, p. 146.
Carl Zuckmayer, Geheimreport, Wallstein Verlag, Götingen, 2002.
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ce-şi regăsesc năzuinţele conştiente, dar şi inconştiente, în orizontul ce
li se promite. „Orice propagandist e afectat de un defect de umanitate”,
spune Florin Ardelean (p. 220), afirmaţie valabilă pentru o mare parte
dintre făuritorii de istorie, fără a-i putea totuşi încadra aici pe marii
moralişti religioşi sau laici cu impact asupra a milioane de oameni.
Bine alese dintr-un şir infinit de posibile exemple, pildele oferite de
Virgil Ardelean oferă un fragment din scenariul comportamentului
uman făuritor de istorie ori doar de destine individuale. Meritul cărţii
este că se ocupă de această perspectivă cu un bagaj impresionant de
argumente, dar lăsând loc şi pentru sugestiile cititorului. Un cititor
sedus şi el.

146

7-8-9, 2017

Lecturi paralele

Radu Ciobanu

Călător per pedes

P

E Patrick Leigh Fermor (1915-2011), scriitor
captivant, uneori la limita picarescului, l-am
descoperit abia recent, deşi ne-a fost atâta timp
contemporan şi corect cunoscător al nostru, al
românilor. Unii comentatori îl consideră aventurier, comparabil cu James Bond. Acum, după ce
l-am citit, ezit să adopt o astfel de apreciere fără
o prealabilă nuanţare. Cu precizarea că scopul
acestor însemnări nu stă în a-i reconstitui viaţa
pe care oricine o poate cunoaşte grosso modo din
internet. Vreau să spun doar că viaţa sa a fost mai
curând interesantă decât aventuroasă, chiar dacă,
la un moment dat, a făcut parte din trupe speciale
şi a condus un comando care a răpit un general al
Wehrmacht-ului. Nu factologia, nu astfel de episoade i-au conturat şi consolidat însă imaginea în
posteritate, ci opera sa. Căci scrierile aventurierilor, când au acest dar, sunt pur factologice, epice în
exces, lipsite de harul meditaţiei, al introspecţiei,
al reflexivităţii şi, la urma urmelor, chiar de un
mesaj, altul decât cel al adrenalinei în ebuliţie.
Ceea ce nu e cazul cu Leigh Fermor care are toate
calităţile deficitare literaturii de aventuri, plus un
7-8-9, 2017
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subtil simţ al umorului, perceptibil ca un
curent de aer proaspăt de-a lungul scrierilor sale.
Opera care i-a asigurat notorietatea
e o trilogie pe care a conceput-o pe baza
însemnărilor cam împrăştiate, în parte
şi pierdute, din timpul „faptei”, cum
şi, mai ales, cu sprijinul unei memorii
performante. Iar „fapta” e o călătorie în
care avea ambiţia să străbată pe jos Europa din Olanda până la Constantinopol.
Primul volum cuprinde relatarea drumului de la De Hoek, Olanda, până pe cursul
mijlociu al Dunării, la Esztergom, şi n-a
fost tradus în română. Al doilea, cel care
a suscitat aceste însemnări, Între păduri
şi ape*), continuă relatarea prin Ungaria, Ardeal şi Banat,
până la Orşova şi Ada-Kaleh, iar ultimul, Drum întrerupt., apărut abia postum, în 2013, continuă povestea de
la Porţile de Fier la Muntele Athos. E, în concepţia, elaborarea şi editarea acestor memorii de călătorie, o întreagă
istorie care se întinde pe durata a aproape 80 de ani.
Patrick Leigh Fermor s-a remarcat încă din perioada
şcolară prin inteligenţă, capacitate cognitivă, imaginaţie
şi nonconformism. La 18 ani a fost exmatriculat din prestigioasa King’s School din Canterbury, pentru că s-a plimbat de mână cu fiica unui negustor. Detaliul ni-l oferă
prefaţatoarea volumului, Jan Morris, reputat istoric, care
nu ne spune însă dacă vina ţinea de regulamentul şcolar
sau de încălcarea unor cutume de castă. Oricum, se pare
* Patrick Leigh Fermor, Între păduri și ape. La pas spre Constantinopol: de la Dunărea de mijloc până la Porțile de Fier. Introducere
de Jan Morris. Traducere din engleză și note de Mariana Piroteală.
București, Humanitas [Memorii. Jurnale], 2016.
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că sancţiunea, în ciuda severităţii, nu i-a dăunat lui „Paddy”, care,
graţie curiozităţii sale intelectuale şi pasiunii pentru lectură, a ajuns pe
cont propriu la un nivel de cultură impresionant, putându-şi totodată
satisface în voie şi pasiunea pentru hoinăreală, ca şi cunoaşterea altor
neamuri şi limbi. M-a ispitit înspre comentariu cel de al doilea volum
al trilogiei sale, Între păduri şi ape, deoarece drumul povestit aici trece
printre pădurile şi apele din Ungaria, Ardeal şi Banat, dar mai ales
pentru reflecţiile cu care călătorul întâmpină realităţile sociale descoperite la fiecare pas cu uimire şi interes. De fapt, de-a lungul întregii
sale călătorii, două sunt ţintele sale de interes constant: natura şi oamenii.
Leigh Fermor porneşte în această călătorie la 19 ani, în 1934, dar
are în sânge sentimentul naturii, ca un fel de dependenţă fiziologică, şi
tocmai aici rezidă motivaţia aspiraţiei de nu merge decât pe jos, spre
a putea gusta cu toate simţurile, de la firul ierbii, înfăţişările naturii:
„Printre culturile verzi erau presăraţi maci, în aer plutea miros de fân,
trifoi şi lucernă, iar nişte cai cu coamă roşcată păşteau în tihnă. Îmi
doream să nu se termine călătoria.” Asta era la un popas în pustă, prin
Ungaria, în Marea Câmpie Ungară, cum îi spune el, căreia îi admiră
măreţia, dar unde îl şi neliniştesc puţin şatrele de ţigani pe lângă
care înnoptează, ca şi „enigmaticele cumpene de fântâni” care „dau
câmpiei un aer dezolant; ziua par nişte catapulte lăsate în părăsire,
iar când lumina e pe ducă amintesc de nişte spânzurători sau de bârnele cu roată din picturile lui Hieronymus Bosch.” Sau, când trece
din Ardeal în Banat, după un popas la Tomeşti, ca să ajungă spre
sud, pe valea Cernei, evită drumul prin Lugoj doar pentru a rămâne
sub vraja pădurilor, doarme o noapte sub un stejar şi a doua seară
ajunge la Caransebeş, unde îşi face culcuş în cărămidăria de la marginea oraşului. Apoi generalizează: „Astfel de călătorii îţi prilejuiesc
o fericire înălţătoare.” Să nu uităm că autorul şi-a definitivat fugarele
însemnări târziu, ceea ce înseamnă că reflecţii cum e aceasta din urmă
aparţin sexagenarului, dar nu înseamnă că sunt mai puţin autentice de
vreme ce au devenit expresia nostalgiei întreţinută prin decenii de o
redutabilă memorie afectivă.
7-8-9, 2017
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Prima parte a drumului a făcut-o efectiv singur, pe jos, în condiţii
meteo destul de vitrege, prin Germania fiind încă zăpadă. Odată ajuns
la Esztergom însă, situaţia se schimbă radical şi tânărul pasionat de
singurătăţi silvestre se dovedeşte dintr-o dată neaşteptat de sociabil. Calitate care i se revelează lui însuşi în primul rând, graţie unei
recomandări cu care vine de acasă, către o înaltă personalitate din Esztergom, importantă reşedinţă arhiepiscopală a Ungariei. A acceptato cu oarecare scepticism, pentru orice eventualitate, dar s-a dovedit
salutară, transformându-l dintr-un călător solitar şi auster într-unul
răsfăţat şi parţial asistat. Vom înţelege ceea ce s-a întâmplat, remarcând
observaţia prefaţatoarei Jan Morris: „Casta conducătoare a Ungariei
era încă în mare măsură aristocrată [...]: semeaţă, adesea excentrică,
anglofilă şi extrem de primitoare cu inteligentul şi atrăgătorul tânăr
englez.” E o realitate veche aici, anglofilia maghiară e de notorietate:
dovezi elocvente la îndemână fiind imitaţia fidelă la Budapesta, pe
Dunăre, a arhitecturii Parlamentului de pe Tamisa sau idealul nobilului maghiar de a-şi însuşi stilul de viaţă al gentry-ului englez. Ceea ce
şi reuşea, suscitând şi astfel, printre altele, admiraţia tânărului călător
pentru unguri şi Ungaria. Dar şi admiraţia asta îşi are istoria ei ca
filomaghiarism uşor psihotic, devenind la un moment dat un trend
şi o stare de spirit, pornite odată cu Revoluţiile de la 1848 şi cu romantismul. El nu e însă nicidecum un caz singular. Îl recunoaştem,
printre altele, încă din 1857, în însemnările de călătorie ale lui Richard Kunisch**): „Există la această naţiune” – scrie acesta – „ceva
care impune admiraţia străinilor.” Apogeul admiraţiei, cu serioase
implicaţii politice, l-a atins maghiarofilia pasională şi contaminantă a
împărătesei Sissi, căreia maghiarii i-au răspuns pe măsură, spre dezaprobarea constant bombănitoare a vienezilor. Dar ecourile s-au păstrat,
cum se vede, până dincolo de Primul Război, pentru că maghiarii
ştiu să-şi întreţină imaginea, iar junele Patrick a fost cucerit din prima clipă de ospitalitatea amfitrionilor săi, de ţinuta lor, de bibliote** Richard Kunisch, București și Stambul. Schițe din Ungaria, România și Turcia. Traducere din limba germană, prefață și note de Viorica Nișcov. Ediția a doua revăzută.
București, Humanitas [Memorii. Jurnale – Vintage], 2004.
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cile lor, de conversaţia şi anturajul lor, de palatele sau conacele lor.
Gazda sa din Esztergom îi dă recomandare pentru popasul următor
şi tot aşa, e transmis etapă cu etapă, ca un oaspete de soi, de-a lungul
Ungariei şi apoi a Ardealului. Popasurile se cam prelungesc, gazdele
îl invită la petreceri, la excursii, mai călătoreşte şi călare, mai şi cu
câte o maşină şi în astfel de ocazii îşi mărturiseşte remuşcările de a-şi
fi trădat legământul de călător auster cu care pornise. Între timp îşi
sporeşte cunoştinţele despre unguri, despre istoria şi limba lor, dar
constanta sa uimire admirativă nu-i întunecă „uzul raţiunii”, reflecţiile
sale nedepăşind niciodată rezonabilul: „După secole de rătăciri prin
Asia, au ieşit din culise şi s-au instalat în centrul scenei”, unde, în
mai puţin de două veacuri „au devenit respectabili”, stăpânind o ţară
recunoscută ca un mare regat creştin. Limba maghiară este şi ea motiv
de uimire, pentru că „Venind din locuri îndepărtate şi nefiind înrudită
cu limbile germanice, latine sau slave învecinate [...] totul în această
limbă este diferit, nu doar cuvintele în sine, ci şi modul lor de formare,
sintaxa şi gramatica şi, mai presus de toate, modul de gândire care
le-a adus la viaţă.” Ceea ce-l contrariază însă e tocmai impetuozitatea
acestui mod de gândire, exprimată prin intoleranţă şi xenofobie, mai
ales după Trianon, episod inubliabil, rămas într-o perpetuă sângerare.
Cât e în Ungaria, toţi cei care află că vrea să treacă în România, chiar
dacă n-au fost acolo, îl avertizează apocaliptic: „E un loc îngrozitor!
Sunt cu toţii tâlhari şi escroci! Nu poţi avea încredere în ei. O să-ţi ia
tot ce ai şi – aici îşi coborau tainic glasul – văi întregi colcăie de boli
venerice, ai grijă!” Călătorul, copleşit de ospitalitatea şi de grija ce i
se poartă, îşi păstrează totuşi rezervele sale. La trecerea prin Slovacia, observase „un prim indiciu despre tăria convingerilor iredentiste
ale maghiarilor.” Dar, reflectează el cu deplin rezon, „de la pierderea
Transilvaniei [...] simpla menţionare a României le făcea sângele să
clocotească, iar amputarea aceasta cred că era şi mai dureros resimţită
decât pierderea Slovaciei, mult mai mult decât cedarea părţii sudice a
Ungariei antebelice în favoarea Iugoslaviei. Va trebui să abordez mai
târziu această problemă dureroasă şi insolubbilă.”
7-8-9, 2017

151

Lecturi paralele

Radu Ciobanu

O abordează, într-adevăr, de cum trece în România şi tot timpul
cât străbate Transilvania. Unde realitatea e cu totul alta decât cea asupra căreia fusese prevenit, confirmând mai curând imaginea pe care el
însuşi şi-o prefigurase din lecturi: „Transilvania [...] îmi era un nume
familiar de când mă ştiam. Era chintesenţa şi simbolul unui tărâm
straniu, pierdut printre păduri, aproape mitic; iar la faţa locului părea
şi mai exotică şi mai fermecătoare.” I se spusese că în România nu se
poate intra pe jos [?!]. Aproape de graniţă ia, aşadar, trenul, dar de cum
ajunge la Curtici coboară şi porneşte mai departe per pedes. Peisajul,
rămâne încă familiar: pustă, „cuiburi de berze, fântâni cu cumpănă, oi,
vite şi ţigani plecaţi la drum.” Și bivoli. „Însă era o diferenţă însemnată
în ceea ce-i priveşte pe oameni.” Nu e sigur dacă nu e doar o părere,
dar are impresia că trăsăturile lor au „un aspect mai latin” decât al
ungurilor. Iar mai încolo, poposeşte printre ţărani ieşiţi la lucru în
câmp, bărbaţi, femei, unele „purtându-şi bebeluşii în eşarfe atârnate
de gât” şi remarcă admirativ chimirele bărbaţilor şi iile femeilor. Dar
adevărata revelaţie e constatarea că se putea înţelege mai bine cu ei nu
în maghiara rudimentară şi a lui, şi a lor, ci chiar în limba lor: „Era minunat: homo, femina, nasus, manus, folium, canis, bos, vacca şi caballus
îmi răsunau delirant în minte. Spuneau câmp şi fag. [...] Cât de ciudat
mi se părea să găsesc cuvinte latineşti aşa departe de naţiile înrudite!”
Le va găsi de acum peste tot, iar ele îi vor stimula reflecţiile filologice
de la speculaţii etimologice până la traducerea efectivă şi admirativă
a Mioriţei. Toate consideraţiile sale sunt expresia unui tânăr cultivat,
candid şi onest. Cel mai bine se disting aceste calităţi în Munţii Banatului, unde e găzduit de „ciobanul Radu”, nu la o stână sau sălaş, ci
într-un fel de casă-cetate cu gospodărie şi familie vastă, tată bătrân,
soţie, fii, fraţi, unde e primit cu copleşitoare ospitalitate şi trăieşte varii
revelaţii precum stârnirea focului din cremene, amnar şi iască, furca
de tors, cuvinte noi, cojoc, căciulă, doină, mămăligă, sau cele enigmatice, de direcţionare a boilor – hăis şi cea –, care-l amuză şi încearcă să
le desluşească noima.
Pe tot parcursul însă, până apucă spre Banat, beneficiază de recomandările nobiliare pornite din Ungaria şi transmise nobilimii
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reziduale din Ardeal, astfel încât anturajul său este şi aici predominant maghiar, dar cu largi deschideri şi fără puseuri resentimentare înspre lumea majoritar românească. Atmosfera, aşa cum Leigh
Fermor o percepe petrecându-şi vara pe la conacele din Conop,
Săvârşin, Căpâlnaş, Bulci, Zam, cum şi înspre Cluj şi Târgu Mureş,
e cu totul alta decât cea din Ungaria. În Ardeal găseşte o nobilime
scăpătată, trecută prin reforma agrară postbelică, dar care se străduia,
şi încă reuşea, să-şi păstreze rangul şi ospitalitatea, conacele, bibliotecile, arborii exotici şi colecţiile de fluturi. Ţăranii deveniseră şi
ei mici proprietari şi, din aceste poziţii, cooperanţi cu stăpânii de
odinioară. Călătorul, ajutat desigur şi de sexagenarul care transcrie
acele întâmplări de demult, observă reaşezarea stărilor după Unire
şi defineşte corect specificul straniu al noilor realităţi: „De bine, de
rău, moşierii şi ţăranii se cunoşteau de multe generaţii, în vreme ce
oficialităţile din Regat erau nişte nou-veniţi şi pentru unii, şi pentru
ceilalţi; pentru moment, o anume simpatie reuşise să supravieţuiască
schimbării frontierelor şi conflictelor din trecut. «Îmi amintesc de
bătrânul conte...» l-am auzit spunând mai târziu pe un cioban român,
«câţi cai şi trăsuri avea! Era tare frumos. Și acum, uite, a rămas un
moşneag sărac!» [...] Măcinaţi de nostalgia trecutului şi neavând de-a
face decât cu semenii de pe proprietăţile învecinate şi cu ţăranii care
lucrau acolo, [foştii mari moşieri] trăiau un vis străvechi, genealogic,
aproape confucianist, şi multe dintre propoziţiile lor se încheiau cu
un oftat.” Tot specific realităţilor pe care le descoperă în Ardeal este şi
melanjul etnic, istoric sau matrimonial, care s-a produs aici în timp.
Soţia contelui din Căpâlnaş, bunăoară, doamna Tinca, era româncă
din familie înnobilată şi se afla cu soţul în perpetuă polemică pe teme
istorice, ceea ce nu tulbura armonia cuplului. Când moare mama contesei, Leigh Fermor asistă la slujba care e oficiată „în salon”, în limba
română, de un preot greco-catolic, cu părul şi barba tunse cu îngrijire,
spre deosebire de preoţii ortodocşi, cam hirsuţi. Nobilul din Bulci se
distinsese în Parlamentul antebelic prin apărarea cauzei românilor, iar
acum, postbelic, regele Carol II al României îl numise Grand Veneur
du Roi. La conacul acestuia întâlnise invitaţi din Bucureşti. Atmos7-8-9, 2017
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fera era cordială, l-a uimit constatarea că bucureştenii vorbeau între
ei numai franţuzeşte, iar eleganţa lor intimida pe toată lumea: „– Ce
eleganţi sunt, a spus contesa. Te fac să te simţi provincial şi demodat.”
Chiar el, junele călător, pervertit pentru moment de la austeritate la
hedonism, trăieşte o scurtă idilă semiclandestină cu o tânără bovarică
dintr-o astfel de familie crepusculară şi deducem că era româncă pentru că el ţine să precizeze ca pe o curiozitate că numele ei se rostea cu
accentul pe a doua silabă: Angéla.
Consideraţiile sale istorice, foarte frecvente, se bazează întotdeauna
pe trăirile de la faţa locului coroborate cu lecturi din bibliotecile fabuloase ale conacelor care-l găzduiesc. Amfitrionii îl duc cu maşina de la
Săvârşin la Hunedoara, pentru a-i arăta Castelul Huniazilor. Cetatea
Devei, pe la poalele căreia trec, nu-i suscită nicio reflecţie, în schimb
„principala fortăreaţă a marelui Hunyadi” i se arată „aşa de excentrică
şi de teatrală, încât, la o primă privire, părea complet ireală.” Totodată,
aici i se rotunjesc imaginile „marelui Hunyadi”, Iancu de Hunedoara,
şi a lui Matei Corvin, care-i apar ca impunătoare personalităţi ale
istoriei europene, iar disputele pe seama originii lor i se par derizorii. Dimpotrivă, susţine el, originea lor incontestabil românească şi
contribuţia lor la măreţia istoriei maghiare şi a luptei antiotomane,
ar trebui să constituie un motiv de concordie şi de solidară mândrie
pentru ambele naţiuni. De altfel, pretutindeni pe unde umblă, egala
sa admiraţie pentru români şi unguri nu e precupeţită şi îl încântă
mai ales când îi vede alături prin târguri sau reuniuni festive: „Aceste
straie săteşti alese dădeau oricărei adunări un aer festiv, mai ales că
frumuseţea unguroaicelor şi româncelor nu era deloc de neglijat.” Pentru ca altădată, tot cu un astfel de prilej, entuziasmul său, plin de acea
candoare şi bună-credinţă de care aminteam mai sus, să se exprime
în mărturisiri ca aceasta: „Nu mai cunosc pe nimeni care să aibă, ca
şi mine, aceeaşi simpatie pentru ambele tabere prinse în luptă şi-mi
doresc mult ca acestea să se împrietenească.” La urma urmelor, tocmai această inimă largă şi generoasă cu care întâmpină toate descoperirile din locurile pe care le străbate, conferă caracterul reconfortant
şi farmecul istorisirilor acestui simpatic hoinar.
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Oraşul, o amintire onirică.
Despre poezia lui Matei Vişniec*

M

ARILE teme ale literaturii au corespondenţe
în lirica fiinţei „stigmatizate” dar în poezie
expresia singurătăţii tragice nu „explică” excesiv
definitivarea unei „stăpâniri” decisive a motivului.
După cum ceea ce am numi acum, cu un termen
preluat de la Ihab Hassan, vânzoleala metaforei în
poezia modern/ post-modernă acţionează, prin
efecte, ca o scrisoare deschisă a unui eu demisionar de la pupitrul reveriilor ca să-şi realimenteze
bateriile pentru o altfel de aşezare, a cărţilor de
joc edificând castelul ilusiilor. În poezia lui Matei
Vişniec, câtă a scris şi a publicat până acum, ilustrul, deja, dramaturg, ludicul nu face atâta vâlvă
dar dimensiunea înaltă a vieţii e catapultată între
idealuri, acolo unde măscăriciul spaţiului public,
suferindul melancolic şi risipitorul de idiosincrazii ale numirii lucrurilor, îşi desfăşoară numărul,
cu programată incurie, între asceza amintirilor
şi imaginarul totalitar. De pildă, în volumul din
1982, urmând debutului, tema absenţei subliniază

Ionel Bota,
eseist,
Oraviţa

* Matei Vişniec, Oraşul cu un singur locuitor, Editura Paralela 45
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opţiunea fiecăruia dintre noi de a invoca
pretextul „salvării speciei” dintr-o solidarizare la toate propoziţiile sentinţei,
numai în forul interior al fiinţei. Unanimitatea întâmpinării creaţiei, fără a se
fi amestecat cerneluri şi proiecte, are în
vedere un acelaşi cenzor, eul auctorial,
urmând coincidenţele elementare, exclusivismul reprimat al metaforei, statutul de
„cap limpede” al instanţei marginalităţii.
În volumul Oraşul cu un singur locuitor, efectul (care ne priveşte pe noi,
cititorii) vine din relatare, nota Radu G.
Ţeposu, tot criticul echinoxist sugerând
că persistă o ceremonie sumbră, o expiere precum o „damnaţiune ludică”, imaginaţia provocând experienţa iar evocarea
transcriind viziunea. Noi am zice, altfel, că eul poemelor,
„lezat” în interpretarea partiturii realului de obsesia deconstrucţiei, prezidează ad-hoc un „juriu” al lucidităţii
maxime şi aparenţele unei precarităţi a motivelor dejoacă
seria unor repetiţii ale spectacolului live („nu vă sfătuiesc
să luaţi masa cu mine/ v-aş putea întreba dacă şi vouă/ iarba vi se pare verde/ iar cerul vi se pare albastru/ şi dacă în
inima voastră/ animalul alb şi tăcut /nu moare de foame.”)
sub semnul uimirilor. Integrarea interogativului, patetism
interior, aduce cu un fel de „represalii” ale iniţiaticului dar
dincolo de o notaţie jurnalieră, aceeaşi realitate injectată
cu predictibilul convenţionalului transformă în meditaţie,
aproape deprimantă ca un lamento al paradoxului, transpunerile sonorizante dintr-o facondă a ireverenţiosului.
În poemul lui Matei Vişniec, sentimentele sunt exprimate, nu relatate („mă întreba oraşul, de ce ascunzi totul,
de ce,/ vrem să ştim sfârşitul, urlau călătorii din gara
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centrală/ părăsindu-şi valizele grele şi alergând după mine”) iar edificarea unui discurs liniar fascinează ca un vals pasional, cu ritmurile/ ritmările susţinute de voci de fundal. Oraşul, motiv, furnizează
tema unului, un insolit colocviu al fiinţei tuturor disperărilor, e un
interesant-ciudat „fenomen” fiziologic în care iremediabilul, chiar, se
costumează în poezie a sferelor. Cumva, într-o mefienţă, păgubitoare,
a temporalului, eul liric îşi recuperează, în insolitul aşteptării, instinctul de supravieţuire: „Uneori îmi pun costumul cu dungi aurii,
/jobenul înalt, papionul de catifea,/ mănuşile albe, îmi iau bastonul
subţire şi/ pipa de abanos/ şi mă plimb nepăsător prin faţa secundei/
care mârâie, mârâie, mârâie/ /în oraşul cu un singur locuitor/ timpul
are o singură secundă/ ochiul meu vede o singură dată/ urechea mea
ascultă un singur sunet/ prin parcul cu un singur arbore/ fac plimbări
de un singur pas/ /în serile ploioase moartea mea se naşte,/ ruşinnată,
din capul mirat al cifrei unu/ mă simt vinovat, alerg pe străzile unde,/
mă închid într-o florărie şi rostesc/ un singur cuvânt misterios//
pasărea care trăieşte într-o singură picătură de aer/ mă vede, se repede
asupra mea şi moare/ la o singură bătaie de aripă de mine// pentru o
singură secundă/ mă simt cuprins de dorinţa de a călători/ intru în
sala de aşteptare, mă aşez/ în unicul, înfricoşătorul scaun uriaş/ /treul
cu o singură fereastră/ şi cu o singură trecere prin univers/ se apropie”
(Plimbări prin faţa secundei. Dorinţa de a călători, p. 33-34)
Experienţele eului „locuitor” consună cu un inedit iniţiatic, teribilism producător de permutaţii în antecamera verosimilului. Pe aliniamentul răspunsurilor factice, sarcasmul legitimează „anchetarea”
mimat patetică a hiperfuncţiei pe care noi o numim a adorativului.
Un orfism anapoda „strangulează” elanurile nerăbdării iar un idilism
al solitudinii e dispensa dezactivării revelaţiilor („de ce strigi la mine,
mă întreabă/ câinele oraşului aproape plângând,/ de ce strigi aşa de
urât la mine?// sunt singur, îi răspund/ şi mă cuprinde frica”), viaţăfascinaţie, moarte-fascinaţie, „lecturi” ale deprimării într-o re-configurare restrânsă a lumii Unului protagonist. Dar viziunea e integratoare,
funcţionalismul explică anvergura ceremonialului formativ, metaforă
„cariată” iconoclast, pitită în catacombele unei ironii care prinde între
7-8-9, 2017
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ele inelele ficţiunii ca, apoi, să desfolieze atent (prea)încifratul ton elegiac, farmecul indelebil al „restanţelor” afectivului şi demantelând de
astă dată pur şi simplu irepetabilul.
Avem, desigur, în poemele cărţii, o memorie a viului compostând heraldica unui topos în care asumpţiile derivei identitare preliminează, decupând, amănuntele cotidianului „întâmplărilor cu
Makta”. În schimb, eul auctorial pare a răsfoi, vesel, amintiri onirice
pliate peste elemente de sens şi mister, ordonează alte/ noi paliere
ale hagiografiei motivelor în secţiunea Lupta cu oraşul. Visul poetului înainte de a redeveni cal, parcă pregătind strămutarea thanatică.
Factura acidă a discursului, eul fiind, la alte nevoi, un actant coroziv,
defineşte un capricios mărturisitor al „intervalului”, autoevaluându-şi
„monstruozităţile” boeme: „Uneori oraşele mele nu se mai lăsau vopsite/ atunci izbeam cu bidineaua tocită în fereastra/ împăratului/ ce se
întâmplă ce se întâmplă/ spunea împăratul ieşind în stradă cu picioarele/ goale nu e nimic grav spuneam cu oasele mele/ nu se mai lasă
vopsite// împăratul îşi scotea carnetul de însemnări/ numele dumitale
spunea el Matei Vişniec/ spuneam/ împăratul răsfoia răsfoia dintr-o/
dată rămânea cu degetul în aer izbucnea în râs/ da da/ am prevăzut-o
şi pe asta.” (O amintire, p. 59)
Alteori, omul-poezie e un scolastic prodigios răsucind odată cu
calupurile de hârtie ale temporalului şi actul de naştere al tuturor
nuanţelor adeziunii la solemnitatea unei destrămări, nuanţe şi ele
scrise, cu un soi de dramatism al frustrării, despre necontenitele
revărsări de reverii. Astfel, mai ales în ciclul Descrierea poemului, eul
auctorial este iconodulul răvăşit de patimile elaborărilor memoriei („o,
cerească amintire, deşănţat-o,/ în pâine rodeşte zilnic un blestem/ şi
din mărul tăiat în jumătate/ iese un vierme care vrea să mă cunoască”),
el se lăfăie, risipitor candid, în tevatura unor ciudate anti-revelaţii, ca
nişte note de subsol ce îndeplinesc, la modul cinic, pasajul mirajului
trecerii prin vămile posterităţii. Doar că despre „bestia protocolară”,
conştiinţa de-a-ndoaselea, tocmai lucrurile absente depun mărturie,
sufletul aceleiaşi amintiri bate mătănii evlavioase, peroraţia lumiicarnaval, malgré, „desenează” pe nisipul patetismelor, epura unor
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convalescenţe (Vişniec nu a fost şi nu este un generaţionist împătimit
în opinii), în fine, dezolarea. Eul, deci, mărturisind revelaţia unei ctitorii aulice, oraşul noii mistici, şi, primind mai eliberat înlăuntrul lucrurilor, spiritul odihnit, aglutinând (nihil nove sub sole) în frisoane apocaliptice: „(...) scriu despre transparenţa oraşului despre/ cei care ştiu
deja că scriu despre/ transparenţa oraşului/ scriu despre cei care mă
pândesc prin ocheannele de mâine şlefuite /prin spaţiul subţire rămas
între inel şi deget/ despre cei care hohotesc în somn visându-mă /mort
şi sfâşiat de singurele patru himere ale oraşului/ ori bătut în cuie la
poarta oraşului alături/ de acele semne prin care automobiliştii/ sunt
anunţaţi că trebuie/ să moară// mă apropii de inima poemului şi-mi
înfig/ dinţii în ea /îmi retrag gura plină de sânge şi boabe de/ sare îmi
curg printre rănile străvezii/ cei mai mulţi îşi întind pâinea pe buzele
mele/ pâinea lor nesărată şi-o sărează/ prin tamponare grotescă de
rănile mele /astfel prind gust toate mâncărurile oraşului/ despre toate
acestea aş fi vrut să scriu” (Descrierea poemului, II, p. 88-89)
Poetul se hrăneşte din propriile damnări, compilează stări, nelinişti,
febrilitate, e în căutare precipitată a sacramentului ascuns, poesia, dar
e mereu deasupra, el este, mereu, întemeietorul, demolatorul, decidentul, oponentul. Lumea întreagă nu se poate tămădui, între gânduri
şi imagini („fiecare poem răspundea la cuvântul da şi fiecare da se
rotea deasupra lui nu/ aşa era pe atunci şi pretutindeni/ se iveau zorile
şi pe străzi/ era linişte”), poza unui malaxor de atemporalitate nu dă
bine rătăcirilor, vulnerabilul nu „funcţionează” cu măsuri de greutate,
şubrede seducţii mai sunt patria, femeia şi cartea fericirilor posibile,
Au-dessus de la mêlée, proiecţia fermă, dar cagrenată de instinctul
supravieţuirii melancolicului voluptuos-empatic. Eul se insinuează
numerolog interferând „otrava” realităţii: „În galop – bestie ascunsă
– protocolară// acestea erau cuvintele din care/ în ziua de 13 decembrie trebuia să încropesc/ un poem, dar cum, cum să încropesc un
poem/din mizeria sufletească a vatmanului/ din secolul îngenuncheat
în faţa/ fântânii secate cu toate leşurile cailor săi/ risipite pe faţa câmpiei, eu trec cu cizmele grele/ peste trupurile în descompunere fiecare
pas/ înseamnă un umăr, un cal mort, /pentru fiecare fir de iarbă moare
un animal/ însetat” (Descrierea poemului, p. 98)
7-8-9, 2017
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Decompoziţia mortificată e partea alergică dintr-un plan despre „povestea fiinţei”, în cochilia intimităţii eul prefigurând, deja,
provocările unui colaj orb, trist precum tăcerea dintre cuvinte, evaziv
ca un vis. În cuptorul încins al oraşului, centru al obsesiilor, concesia tragică va fi „arderea” realităţii. Fiara e conştiinţa înzăpezită în
afecţiune rece, în demenţa mortificării vremelniciei: „greaţa pătrunde
în fântână ca un cub /auriu şi feţele sale se răstoarnă în liniştea frunţii
noastre, poetule, ademenitorule,/ bestie tristă, cuvintele tale nu-mi
spun nimic/ nu pot să-mi scriu poemul cu aceste cuvinte/ vrei altele,
na altele, dă-mi altele, cuvintele/ rotitoare ca muştele pe gâtlejul cuvântului, dă-mi singurătatea calului mort şi moartea/ din adâncul
cubului// Macabeus, compilatorul, se întorcea vesel pe/ stradă ne-am
repezit la el şi i-am aruncat în apă/teancul de cărţi.” (Descrierea poemului, X, p. 98)
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Arta paricidului, o ecuaţie

deschisă, cu multe necunoscute*

„O

PERA, dar şi biografiile autorilor trebuie
încă descoperite, deşi fac parte dintr-o «istorie secretă a literaturii române»”.
Cu aceste cuvinte îşi începe „discursul critic”
Cornel Ungureanu în cea mai recentă carte a sa*.
Culegerea de studii-eseuri ar fi trebuit să facă parte
dintr-un proiect vast, cu bătaie lungă, despre cultura şi civilizaţia românească. Proiectul încă pare
să fie un vis al Profesorului timişorean, având în
vedere că e necesară, în viziunea Domniei Sale,
elaborarea unei sinteze, adusă la zi, cu noile instrumente, cele proaspete ale prezentului, despre
ceea ce se numeşte cultură şi civilizaţie, spunem
noi, ancorându-ne în paradigma a ceea ce tot Dânsul defineşte: „geografia culturală (vs. „literară ”,
sn. – C D)”, în contextul geo-politic actual.
Politica şi poetica transgresiunii, primul capitol al cărţii, conţine redarea in rezumat, a definirii
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* Cornel Ungureanu, Arta paricidului la români, Editura
Cartea Românească, 2017
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conceptului de „geopolitică” cu provocarea, încă dilematică, a acestui concept
necesar a fi aplicat în noua paradigmă a
cercetării literare. Spune autorul: „Raporturile pe care le propune geopolitica
inaugurează o (altă) istorie secretă (sau
nu, spunem noi) legată de alte interdicţii.
Ele ţin de aceeaşi Cortină de Fier, dar nu
numai de ea: ţin de tot ceea ce o societate legată de tradiţie aşeza sub semnul întrebării. Depăşirea unei Cortine
înseamnă şi desfiinţarea altora, devenite
inutile într-o lume fără frontiere”.
Parcimonios, autorul cărţii elaborează
o succintă trecere în revistă a drumului
dinspre autor spre opera lui, comentând
diverse puncte de vedere începând cu cele ale lui Proust
(Contre Saint Beuve), escaladând apoi curajos parcursul
pe care îl propune şi prin punctul de vedere al lui Freud
(Dostoievski şi paricidul). Problema paricidului atinsă de
corzile psihanalizei, cu trimiteri precise la personaje emblematice (Oedip, Hamlet, Karamazov), pot fi puncte de
plecare pentru o nouă explicare a originii operei literare în
binomul autor-personaj. Tudor Arghezi, Mateiu Caragiale,
Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu, Panait Istrati sunt cei
care pot fi borne ale unei cercetări legate de fenomenul
acesta neliniştitor şi dramatic care este literatura.
*
În schema lucrării, ce înglobează capitole dintr-o
posibilă istorie literară, sunt „fotografiate” personalităţi
literare care şi până acum au fost motive de analize, de
valorificări sau de revalorificări punându-se în ecuaţii, în
egală măsură, viaţa autorilor şi viaţa personajelor aces162
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tora. Epicul şi romanescul celor două direcţii vectoriale ale operei se
succed în analize de multe ori nu prea confortabile, mai ales având în
vedere clişeele cu care învăţarea din istoriile literaturii române ne-a
„învăţat”(sic!). Se pot stabili, citind cartea de faţă cu suficientă atenţie,
problematici uneori pline de substanţă, alteori provocând mirare că
istoricii literaturii nu s-au obosit să scormonească în texte, şi să scoată
la lumină cu energie partea subterană a actului creaţiei.
Tainele nevăzute şi neştiute ale genealogiei autorilor prin personajele operelor literare devin obsesii de netăgăduit ale originii. Mama,
tatăl, familia într-un cuvânt, devin piloni de creativitate în trama, dar
şi în drame, în egală măsură, în ce au scris Tudor Arghezi, Mihail
Sadoveanu, Panait Istrati ori Mateiu Caragiale. „«Taina» devine subiect al operei, încifrarea, unul din procedeele majore ale procesului
de creaţie. Autorii caută «taina», secretul personajelor şi al lumii lor.
Sunt, de multe ori, într-un univers alternativ, în care se petrec istorii
de o abjecţie sau de o cruzime greu de înţeles”.
Tudor Arghezi pare să fie cel mai vizibil marcat tocmai în demersul
lui de a-şi căuta justificarea originii. Paricidul din opera lui (mai exact
din proză) se bazează pe enigma creată de autorul însuşi cultivând
cu insistenţă o anume necunoscută, fiindcă tot am pornit de la ideea
ecuaţiei. Algebra operei argheziene cultivă echivocul. Ochii Maicii
Domnului este romanul enigmei nedescifrabile. Originea din înalta
societate a mamei Sabina e o obsedantă căutare a originii aristocratice.
Acelaşi lucru îl aflăm citind şi Cimitirul Buna-Vestire. Semnul tatălui
este complementar originii dinspre mamă. Niciodată recunoscut de
tată, miza originii olteneşti poate fi o alternativă, o nevoie de echilibru
în biografia autorului.
Mihail Sadoveanu este un alt model de căutări ancestrale, sub
vădita influenţă a miturilor străvechi, a eresurilor create cu măiestrie
de însuşi autorul. Coborâtor în genuni, căutător al cărărilor vieţii, autorul Baltagului, călătoreşte pe toate drumurile posibile spre origini.
Tărâmul mioritic se împleteşte cu iniţierea venită din cele mai tainice
vremi. Creanga de aur se suprapune pe aceeaşi schemă cu a romanului
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Vitoriei Lipan, peste căutarea primordială. Călătoriile în istorie, cronologiile, sunt punctul forte al prozei sadoveniene. Timpul care „se
petrece” nu pare a fi soluţia. Necunoscuta ecuaţiei paricide, lasă suficient loc şi pentru necunoscuta spaţială. Drumurile căutării obsedante
se întretaie de multe ori, ele venind în aceeaşi măsură din Dumbrava
minunată sau din Ţara de dincolo de negură. Uneori căutările obsedante se concurează complementar. Esoterismul e o doctrină tainică,
dar în aceeaşi măsură, grotescă, de o vulgaritate stridentă (Creanga de
aur vs. Mitrea Cocor). Autorul Artei paridului... îl aşază pe M. Sadoveanu
alături de Voiculescu, Blaga ori M. Eliade într-un perimetru al fascinantei căutări a unei lumi în care trebuie să supravieţuiască, în marasmul doctrinar care a cuprins cultura românească la mijlocul veacului
XX.
Panait Istrati pare să fie cel mai mult legat de un spaţiu geografic.
Pentru acesta mahalaua, ciulinii Bărăganului sunt obsesii pentru a nuşi devoala originile. Aspiraţia către Răsărit, către Noul Ev, neliniştea
autorului tot mai efervescentă, se dovedesc a fi apropierea de soluţia
ecuaţiei despre care tot vorbim. Dar, dramă! Istrati face un salt, ieşind
din absurd: trădează mitul comunist de care s-a molipsit la Moscova,
pentru a-şi contura adevăratele nelinişti ale originii în plin Occident,
la Paris.
Mateiu Caragiale este, poate, cel mai tranşant în privinţa originilor.
Coborâtor dintr-o origine strălucită, face tot posibilul pentru a-şi ascunde descendenţa, atât de vizibilă în epoca lui. Se înconjoară de o sumedenie de personalităţi (K. Zambaccian, Al. Bogdan-Piteşi), care se
pun chezaşi pentru rescrierea biografiei. Istoria, biografia mai exact,
a lui Mateiu se încheie la Arnoteni. O lume dezrădăcinată, hulpavă,
bezmetică este, credem noi, adevărata origine a autorului, aşa cum
aceeaşi este originea operei lui.
Maladiile secolului şi strategiile militare converg spre noi căutări.
Hortensia Papadat-Bengescu şi Camil Petrescu sunt ceea ce am putea
spune paradoxurile acestei ecuaţii ciudate. Opera acestora conturează
ceea ce mai târziu se va spune a fi instituţia socială a originii.
164
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H. Papadat-Bengescu, are un statut de fiu/fiică natural/ă a Înaltei societăţi. Dar o societate în care predomină „vicii inavuabile”. O
decadenţă stridentă, grohăitoare, înspăimântă pe cei care parcurg romanele autoarei. Ecuaţia prin care se defineşte originea, sau originile
nu are necunoscute. Totul este explicit. Înalta societate nu mai este un
reper. Boala devine un fapt în sine. La fel ca şi decadenţa. Rafinamentul
şi eleganţa sunt estropiate. Este vizibilă o poftă nebună a personajelor
de a ieşi în stradă, de a se tăvăli în noroi. Ciclul romanesc al Halipilor
este o dovadă preemtorie a ceea ce importanţi critici şi istorici literare
au definit o „asumare” a operei, extrem de dureroasă.
Camil Petrtecu este, poate, cel mai vizibil „strateg” în ce priveşte
originile. Autor lucid, el însuşi îşi vede opera ca pe un tratat de strategie militară. Propria viaţă este suma vieţilor personajelor lui. Indiferent că este vorba de Ştefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, sau de Nicolae Bălcescu din Un om între
oameni, individualităţile/personajele romanelor, a nuvelelor sau a pieselor de teatru camilpetresciene converg spre ceea ce el spunea explicit: „Niciun român nu a iubit vreodată neamul său cu deznădejdea
şi furia cu care l-am iubit şi am suferit din cauza lui”, „Bun sau rău,
acest neam românesc este neamul meu. Chiar dacă sunt exasperat,
l-am iubit cu patimă neţărmurită”, spune Camil Petrescu undeva, în
corespondenţa sa. Cornel Ungureanu se apleacă cu asupra de măsură
asupra fenomenului, ecuaţia enigmei paricide fiind foarte aproape de
soluţia finală: o strategie a vieţii, a eroismului, chiar cel de toate zilele,
bazată pe arta militară. Putem spune că toate personajele lui Camil
Petrescu, biografiile acestora, sunt soluţii pentru ecuaţia paricidă.
Era nouă şi istoriile înaltei societăţi privite într-o oglindă retrovizoare, sunt posibile dileme ale căutării originilor. „Literatura nouă”
este o himeră şi o certitudine în acelaşi timp.
George Călinescu se vrea în aceeaşi măsură arhitectul desăvârşit
a Lumii Noi şi a Artei Noi. Marele arhitect este şi Ioanide precum
creatorul lui din cele două romane călinesciene. Aspiraţia spre o lume
bine clădită, perfect armonioasă, visul construirii Marii Catedrale sau
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a Marii Case a Culturii sunt doar câteva din certitudinile naşterii, a
existenţei Omului primordial. În romanele lui Călinescu, ecuaţia originii se contopeşte cu actul creaţiei. Originea biologică şi ontologică a
Insului nu mai e o necunoscută. Totul de construieşte solid, pe ruinele
unei lumi care a apus, crede autorul, pentru totdeauna. Lumea veche,
decrepită, falsă şi absurdă se va înlocui, da, se va înlocui!, cu o alta,
aceea a certitudinilor. Omul nou este la începuturi. Pare a se construi
pe sine însuşi. Aici paricidul ne este decât o acoladă, aşezată pe ecuaţii
definitiv pierdute.
Eugen Barbu, însă, vine, în aceeaşi epocă în care Noul pare a fi
victorios cu o nouă paradigmă. Larvarul Gropii există într-o eternitate bulversantă. O eternă marginalitate nu poate fi ignorată, cu toată
voinţa celor care veghează la Naşterea noului. Contemporan cu Scrinul negru, romanul barbian – excelentă frescă a marginalului – este
y-grecul ecuaţiei, şi care a descoperit că x-ul pot exista într-un sistem,
neexcluzându-se unul pe celălalt.
Deus ludens şi mesagerii săi în corul deplângerii şi amintirii
Tatălui, aceasta poate fi paradigma ionesciană. Eugen Ionescu, Emil
Cioran, Mircea Eliade, corifei ai transcendenţei ludice, se suspectează
unii pe alţii printr-un fel de delir al negaţiei. Deus ludens înlocuieşte
raţionalul. „După ce a făcut lumea, Dumnezeu cel adevărat a ieşit din
scenă, iar omul a fost creat de locţiitorul său, demiurgul cel rău!”, este
o remarcă tulburătoare a cărţii universitarului timişorean vădit impresionat de tumultuosul negator. Ieşiţi din imperiul dogmatic al totalitarismului, cei trei par a se înfrăţi tocmai prin ceea ce îi desparte: o
pendulare stânga-dreapta, o paletare ideologică absurdă. O lume plină
de rinoceri. Însuşi Ionescu spunea undeva: „să acceptăm întreaga cruzime a acestei lumi, lipsite de importanţă pentru că este efemeră”. Iată
un demers al paricidului efemer!
Diavolul nu putea fi decât o fiinţă bastardă, sau o încercare de
a trans-scrie drama paricidului plenar. Mircea Streinul, un prozator
al Nordului românesc (Cornel Ungureanu îşi încheie cartea evocând
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ceea ce am putea spune paradoxul: extremă – centru. Prea puţin cunoscut, autorul din nord îşi scrie romanele pe o masă unde scrijeleşte
frenetic paricidul, incestul, demonicul ca soluţie finală a revoltei. Geniul, dacă acesta ar exista, nu s-ar fi putut naşte decât din păcat.
*
Cartea lui Cornel Ungureanu este tulburătoare de la început până
la sfârşit. Rod al unor decantări de subsol, de addenda la numeroase studii, Arta paricidului la români ar putea fi un capitol din Istoria
secretă a literaturii române, lucrare apărută cu circa zece ani în urmă.
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Stilul care îşi respectă cititorii*

L

Simona Constantinovici,
eseistă,
Timişoara

UIZA CARAIVAN, în această panoramare
iscusită a scriiturii şi gândirii unei autoare
sud-americane de anvergură, Nadine Gordimer,
adoptă un stil simplu, ozonat, fără înceţoşări estetizante dezagreabile. Totul în beneficiul unui
cititor care se vrea a fi, dincolo de orice, informat
corect. Asistăm la călătoria printre culturi şi tipuri de civilizaţie, prin paradoxurile unui fel de
a scrie care se hrăneşte din reţeaua de paradigme
ale unei istorii încă vii.
Nobelizată în 1991, scriitoarea de origine
evreiască, cu tată bijutier din Letonia, imigrant în
Africa de Sud, a cunoscut notorietatea de timpuriu, într-o viaţă lungă, dedicată, în bună măsură,
literaturii. Fragmentar sau firav comentată la noi,
opera acestei autoare merită toată atenţia, nu doar
pentru că surprinde inechităţile unei societăţi, ci
şi pentru că promovează un stil aparte, inconfundabil, integrabil în filonul realismului.
* Luiza Caraivan, Alteritate şi identitate: Nadine Gordimer
în Africa de Sud post-apartheid, Timişoara, Editura Eurostampa, 2016
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Cartea Alteritate şi identitate: Nadine
Gordimer în Africa de Sud post-apartheid,
publicată la Editura Eurostampa, în 2016,
este structurată în cinci capitole: I. Exil,
memorie, victimizare; II. Lumea arabă; III.
Feminitatea africană; IV. Violenţa tranziţiei
şi V. Corpul suferind, ca metaforă. Luiza
Caraivan precizează că au fost luate în considerare, în conceperea acestei lucrări, nu
doar scrierile perioadei post-apartheid, ci
şi romane, povestiri ori eseuri publicate
înainte de 1990.
Mai ales azi, o astfel de carte, a unei
scriitoare care a fost martor şi cronicar fidel al luptei împotriva inechităţilor de tot
felul, devine utilă, într-o lume în care războaie atroce deschid ca la comandă graniţele şi sfărâmă sub talpă, nemilos, resursele identităţii. Știrile ne vorbesc de refugiaţi,
ţările europene se angajează să-i primească, braţele par
deschise spre un nou tip de comunicare. Regulile teritoriale se modifică din mers. Globalizarea îşi are, ca peste
tot, limitele ei. Ne confruntăm cu întrebări fără răspuns,
cu intersectarea unor moduri totalmente diferite de gândire şi civilizaţie.
O serie de concepte sunt analizate, prin prisma scrisului lui Gordimer, în această carte monografică. Celălalt
versus alteritatea, feminitatea africană, corpul, cu tot ce
implică acestea la nivelul adaptării şi reformulării identitare. Nu lipsesc din această ecuaţie, a redefinirii unor
concepte, nume de referinţă din literatura ori din filosofia
mondială, precum Michel de Montaigne, existenţialiştii
Jean-Paul Sartre şi Simone de Beauvoir, Emmanuel Lévinas,
Jean Baudrillard etc. De asemenea, sunt înregistrate, la
acest capitol, al bibliografiilor necesare, numele unor
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specialişti din domeniul teoriilor şi criticilor post-coloniale (Franz
Fanon, Chinua Achebe, Abdul JanMohamed, Gayatri Chakravorty
Spivak, Sara Suleri etc.). Din păcate, nefiind traduse în limba română,
multe dintre scrierile acestor autori rămân necunoscute cititorului
român. De altfel, fiind concepută iniţial ca o teză de doctorat redactată
în engleză, Alteritate şi identitate: Nadine Gordimer în Africa de Sud
post-apartheid îşi centrează bibliografia, în mare măsură, pe lucrări
scrise în limba engleză. Probabil că, la o reeditare, printre generoasele
pagini consacrate suportului bibliografic, vor fi inserate şi lucrări de
specialitate care provin din alte spaţii de cultură, spre o mai adecvată
şi diversificată captare a informaţiei.
De la primele rânduri, se recunoaşte marca stilului clar, concis,
preferinţa autoarei pentru ceea ce poate fi lesne înţeles, fără arborescente camuflări ale subiectului, fără abstractizări monotone şi fără
rost, care nu fac decât să bruieze receptarea adecvată a textului. Este o
calitate aceasta: simplitatea în exprimare şi nevoia de a ţinti esenţialul.
Deşi există, detaliile nu deţin supremaţia, ci incită, aproape obligându-l
pe cititor să-şi reevalueze poziţia în raport cu rosturile literaturii.
În primul capitol, Exil, memorie, victimizare, materia se concentrează
asupra unor povestiri emblematice din creaţia Nadinei Gordimer şi
asupra a trei romane: Oamenii lui July (1981), Nimeni alături de mine
(1994) şi La agăţat (2001). Discursul se focalizează pe similitudinile
dintre teoriile vehiculate în cărţile lui Edward Said şi spiritul ficţiunii
lui Gordimer, în lumina inepuizabilei, eternei, teme a exilului. Înainte
de toate, sunt expuse pertinent formele exilului, aşa cum au fost ele
teoretizate de Said, în lucrarea din 2000, Reflecţii asupra exilului şi alte
eseuri (Reflections on Exile an Other Essays), despre care nu aflăm dacă
a fost tradusă sau nu în spaţiul de cultură românesc.
Se încearcă o definire a trei termeni, refugiat, imigrant, exilat,
fiecare cu potenţele şi carenţele sale semantice. Urmând cursul unor
povestiri sau eseuri publicate în timp, înainte şi după perioada postapartheid, cercetătoarea timişoreană descoperă, în literatura autoarei
sud-africane, patru categorii de emigranţi, imigranţi şi exilaţi. Aflăm
că: „Povestirile şi romanele lui Nadine Gordimer sunt exemple de
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modalităţi în care trecutul din Africa de Sud poate fi recuperat, însă
nu întotdeauna într-un mod pozitiv pentru personaje. Existenţa unei
«Insule» a celor care trăiesc din amintiri fie atunci când se află în exil
sau când se vor întoarce acasă ne face să întrebăm cum se poate ca
societatea să devină conştientă de ceilalţi şi viceversa.” (p. 60)
În continuitatea celor analizate, se situează şi partea secundă a
cărţii, Lumea arabă. Revin, în prim-plan, temele dislocării şi alterităţii,
în contextul binecunoscut, şi în alte literaturi, al iubirii inter-rasiale. Romanul La agăţat (2001) va constitui, de această dată, nucleul
investigaţiilor stilistice, al interpretării plurivalente.
În partea a treia, Feminitatea africană, romanul Nimeni alături
de mine (1994) va deveni materialul de cercetare, în ideea de a familiariza cititorul de pretutindeni cu unele concepte sociale şi politice,
greu de prins în grile definiţionale adecvate. Adevărul ar fi unul dintre
acestea şi pluralitatea de sensuri pe care o presupune, în funcţie de
teoria la care ne raportăm. Capitolul se concentrează, de asemenea,
asupra femeilor de culoare din Africa de Sud, asupra dramelor pe
care le comportă strămutarea acestora de la sat la oraş. Un subcapitol se intitulează, scurt şi la obiect, Rasa contează. De fapt, romanele
lui Gordimer înregistrează mai multe forme de rasism, perceptibile în
societăţile actuale. Eternul conflict dintre rase, imperfecţiunile sistemului Apartheid, conflictele politice sunt doar câteva dintre temele şi
subtemele discursului său, reluate obsesiv. „Pentru majoritatea scrierilor sale există un singur subiect preeminent: rasismul instituţionalizat
în formă directă sau indirectă.” (p. 105) Deşi nu au fost puţine vocile
care au criticat-o, Gordimer a jucat un rol crucial în lupta împotriva
rasismului, în centrul romanelor sale aflându-se permanent, după cum
ne arată Luiza Caraivan, istoria netrucată, reală, şi discursul pregnant,
fără echivoc, privind reabilitarea elitei de culoare.
În penultima parte, Violenţa tranziţiei, acul demonstraţiei cade pe
profilul romanului Arma din casă (1998), pe relaţia dintre victimă şi
criminal, dintre fiinţele vulnerabile şi cele violente, capabile de acte
excesive şi inumane, într-o societate în care arma devine, în mod absurd, o cale normală de a rezolva o problemă. Avem un roman care
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preia cu obiectivitate elemente din înregistrările şi metodele folosite
de Comisia pentru Adevăr şi Reconciliere (TRC), fondată în 1995,
pentru a avea acces la mărturiile victimelor.
În partea ultimă a studiului, Corpul suferind, ca metaforă, autoarea
analizează, pornind de la romanul Preţuieşte viaţa (2005), relaţiile pe
care le instituie corpul bolnav cu ceilalţi, în lupta lui acerbă pentru
însănătoşire şi supravieţuire. Sunt luate drept exemple două cazuri,
un bolnav cu cancer şi altul, cu HIV. Sunt trecute prin filtrul analizei
toate etapele de tratament şi reacţia corpului la bombardamentul cu
citostatice sau cu şedinţele de radioterapie. Prin contrast, apar corpurile sănătoase, pline de vitalitate, senzuale şi creative. Tot timpul,
răul e pus în balanţă cu binele, într-un tablou oximoronic de mari
dimensiuni, care tinde să surprindă toate aspectele relaţiei cu sine şi
cu ceilalţi, într-o lume care e dispusă, din ce în ce mai puţin, să accepte
alteritatea, deşi o clamează la tot pasul. „Argumentul acestui capitol
este că sănătatea şi boala sunt folosite ca tropi pentru o redefinire a
relaţiilor private şi publice, precum şi ca mijloc de a explora noi probleme care apar în societatea din Africa de Sud. (…) Sănătatea a devenit un marker de auto-identitate, un mijloc de auto-recunoaştere şi
recunoaştere a Celorlalţi.” (p. 157)
Ceea ce vrea să arate Nadine Gordimer, în romanul său, urmând
punctele de interes ale unei viziuni puţin comode, este că: „Persoanele bolnave par să perturbe ordinea socială, în timp ce persoanele
sănătoase sunt considerate ca fiind un mijloc de menţinere a ordinii
prin păstrarea uni sta-naţiune necontaminat şi puternic.” (p. 190)
În general, Luiza Caraivan nu se abate de la logica şi structura
romanelor, le disecă mărunt, le povesteşte, ţintind, astfel, spre cititorul care nu e familiarizat defel cu scrierile Nadinei Gordimer. E un
procedeu reuşit, care demonstrează faptul că interpretarea nu poate
începe decât atunci când conţinutul a fost integral devoalat, înţeles,
când personajele au fost extrase, pentru a fi, mai apoi, puse în legătură,
într-o încercare de analiză complexă, cu alte figuri asemănătoare ca
percutanţă din creaţia autoarei sau, prin extensie, din cea universală.
172

7-8-9, 2017

Stilul care îşi respectă cititorii

Lecturi paralele

Într-o analiză în evantai, extrem de minuţios ordonată, autoarea
acestui studiu inedit cuprinde aspectele pregnante ale unei opere care
îşi aşteaptă încă interpreţii în spaţiul de cultură românesc. Comparaţia
cu alte tipuri de gândire, afine, pare a fi punctul forte al acestei cărţi.
Luiza Caraivan mărturiseşte, la finele demersului său, cu aceeaşi,
imperturbabilă, notă de autenticitate: „(…) eu sunt acel om din exterior care priveşte înăuntrul comunităţilor, folosind textele literare
şi eseurile ca vehicule pentru a-l înţelege pe Celălalt, în încercarea de
a sensibiliza cititorii cu privire la sensurile alterităţii contemporane,
într-o lume care tinde spre globalizare şi unificare, în lupta împotriva
discriminării.” (p. 193)
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Daniela Şontică,
poetă, jurnalistă,
Bucureşti

ntr-un ambalaj de bun-gust, frumos paginată,
conţinând ilustraţii de Andrei Rosetti, tipărită
în format de buzunar, Editura Doxologia ne propune o carte ce poate zgudui convingerile unui
tânăr format doar la lumina ideilor emanate de
revoluţia culturală din 1968. Cartea poartă titlul
Vârstele iubirii, iar autorul ei este Mihail Neamţu,
strălucit eseist de formaţie teologică şi filozofică
deopotrivă, pe care unii dintre cititori îl mai ştiu
şi ca politician.
Iubirea. O temă uzată în istoria culturală. A
scrie azi despre iubire pare a fi ori un demers
zadarnic – publicul larg nu mai are aplecare
spre lucruri aşa de serioase, grave şi idealiste, în
timp de cititorul avizat ar putea-o ignora pentru
situarea ei în răspăr cu trendul general –, ori un
demers îndrăzneţ – funcţionând ca un duş scoţian
care te poate trezi din amorţire. Şi totuşi, Mihail
Neamţu ştie ce poate avea succes şi ce nu, chiar în
contextul în care lumea nu prea mai citeşte cărţi. El
* Mihail Neamţu, Vârstele iubirii, Editura Doxologia, 2016
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are destui admiratori în ţară şi în diaspora
românească, turneul său recent în America
fiind un real succes printre românii ce
trăiesc peste Ocean, oameni care sunt însetaţi de valorile creştinismului explicate
pe înţelesul de azi, ale culturii în dialog cu
politicul sănătos. Prin urmare, cartea de
faţă este a unui conferenţiar excelent, care
poate şi reuşeşte să captiveze atenţia unei
săli de câteva sute de oameni vorbindu-le
despre lucruri care frământă societatea
actuală, perspectivele sale întemeindu-se
pe învăţăturile patristice, dar şi pe cele filozofice şi ale liberalismului politic.
Mihail Neamţu a mizat, aşadar, pe felul
său convingător de a expune şi demonstra
o idee, chiar dacă aceasta este atât de
bătătorită în plan literar, estetic, filozofic şi teologic, deşi
niciodată epuizată.
Vârstele iubirii (cu subtitlul Cum transformăm întâmplarea în destin?) este un eseu compus din mai multe
texte şi, chiar dacă fiecare este în sine o teză, împreună cu
celelalte formează tabloul complet.
Citim în cartea lui Neamţu despre iubirea întâlnită sub
forme diverse, la vârste biologice şi emoţionale diferite:
iubirea pură, juvenilă, încântarea nedefinită, pe care o
trăieşte personajul ficţional Mowgli din Cartea Junglei a
lui Rudyard Kipling, când, la 12 ani o întâlneşte pe Shanti
şi părăseşte sălbăticia junglei spre a-şi împlini destinul
omenesc şi ontologic; la vârsta adolescenţei, iubirea ca
joc dintre Dora şi Mihnea, ca fascinaţie a descoperirii
celuilalt, dar ratarea unei poveşti în doi durabile prin
căderea lui sub vraja cântecului sirenelor; la vârsta deplinei maturizări şi maturităţi, povestea reală, splendidă
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şi dureroasă, mântuitoare, dintre Dinu şi Nelli Pillat: îndrăgostirea,
epistolarul creator, împlinirea prin mariaj, durerea despărţirii forţate,
iubirea ca aşteptare, iubirea care trece dincolo de mormânt.
Ar merita într-un spaţiu editorial aparte să ne referim numai la
virtuţile epistolare ale Dorei, ale lui Mihnea, al lui Dinu şi ale lui Nelli,
toţi scriind scrisori de o frumuseţe exemplară. Numai cine n-a trăit acele
vremuri (par apuse demult, deşi doar câteva decenii ne despart de ele!)
nu ştie ce a pierdut omenirea de când a renunţat la a mai comunica
epistolar în modul clasic. Unele fragmente de scrisori sunt reproduse
şi în carte, însoţite de paleta atât de nuanţată a stărilor sufleteşti, de
bogăţia trăirilor şi de minunatele căutări care prevestesc devenirea de
mai târziu.
La finalul cărţii sunt două texte de o duritate pe alocuri copleşitoare
prin numirea fără ocoliş a rănilor şi bubelor ce erodează societatea
contemporană, iradiind din ideile anilor ‘60, anii libertăţii sexuale şi ai
ridicării pornografiei la rang de normalitate, ca expresie a emancipării
socio-culturale. Vindecătoare este însă chiar această putere de rostire
a adevărului, de punere a diagnosticului. Şi acest lucru nu ar fi atât
de valoros, pentru că asemenea numiri am mai auzit şi am mai văzut
– doar ştim cu toţii în ce lume debusolată trăim! –, însă autorul are
şi soluţii, fără a fi un simplu moralist. Aceste soluţii ţin totdeauna de
recursul la precepte biblice, la autoritatea Sfinţilor Părinţi ai Ortodoxiei,
la bunele tradiţii creştine care au format Europa civilizată şi America
profundă. Este reconfortant şi atât de firesc să le vezi închegate în fraze
savant formulate de Mihail Neamţu. Jubilezi văzând un teolog atât de
cultivat, de pus la punct cu gândirile formatoare ale omenirii, dar în
acelaşi timp un om de cultură, un doctor în filozofie atât de creştin!
Acest fel de a se baza natural şi erudit pe izvoare patristice în împletire
cu idei ale ştiinţei şi artei l-a făcut pe Andrei Pleşu să-l considere „un
fel de Alioşa Karamazov şcolit”.
Vârstele iubirii se citeşte cu bucurie. Rămâne stăruitor în minte povestea centrală a cărţii, care pare să fi atras în jurul ei celelalte eseuri.
Este fascinanta poveste de iubire dintre scriitorul Dinu Pillat (19211975) şi istoricul de artă Cornelia (Nelli) Filipescu (1921-2005). Cei
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doi îşi trăiesc viaţa şi mai ales iubirea sub dictonul paulin, „dragostea
nu moare niciodată” (I Corinteni, 13, 8), sau, cum spune autorul,
în „transfigurare şi har”. Şi n-ai putea să nu fii impresionat de tăria
acestei iubiri. Ea a fost trecută prin iadul închisorii comuniste care
l-a smuls pe Dinu Pillat de lângă soţia sa şi fiica lor, Monica Pillat
(scriitoarea de mai târziu), prin umilinţele felurite ale întregii familii
în timpul detenţiei lui, dar şi după eliberare, iar după atâta îngrădire
a comuniunii, a survenit prea devreme moartea lui Dinu, în 1975.
Paradoxal, dureros, dar nu fără sens, Nelli i-a supravieţuit până în 2005.
A trăit suficient cât să se întrebe obsesiv „de ce?” şi să-şi răspundă într-un
final, cu împăcare creştină (cum altfel?), devenind o memorialistă
dintre cele mai apreciate, izbăvindu-se (şi) prin scris.
Această carte despre iubire intrigă, provoacă şi fascinează. Suntem
chemaţi atât la o scrutare interioară asupra potenţialului uriaş de
iubire care există în mod natural în fiecare dintre noi, cât şi la a reflecta
asupra falsităţii şi perfidiei unor concepte ale lumii în care trăim şi
care ar vrea să şteargă cu buretele o învăţătură şi o tradiţie care au
făcut din Europa ceea ce este.
În cele două texte din finalul cărţii, sunt criticate ideologiile de
azi care diminuează bărbăţia şi denaturează feminitatea, iar multora
dintre noi li se pare ceva normal.
Voi încheia cu un citat din eseul Criza bărbatului occidental: „Revoluţia sexuală a scurtat drumul între momentul seducţiei şi consumarea intimităţii. Dintr-o fortăreaţă inaccesibilă, erotismul a
transformat corpul feminin într-un port larg şi primitor. Cine a avut
de pierdut? Probabil mama şi copilul. Unul dintre cei mai mari exegeţi
ai lui Platon, Allan Bloom, făcea următoarea observaţie: «Sexul facil al
adolescenţilor ratează firul de aur care leagă erosul de educaţie»”.
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Literaturile române postbelice*

D

Oana Neicu,
prozatoare,
Arad

E CE literaturile române postbelice şi nu literatura română postbelică? E întrebarea la
care răspunde pe larg criticul literar şi reputatul
profesor universitar orădean Ion Simuţ într-o
carte care urmăreşte relaţia scriitorilor cu puterea
politică în perioada postbelică. Un studiu care
reprezintă o altă formă de istorie literară, o lucrarea bine documentată, cu exemple concludente
pentru fiecare afirmaţie enunţată. Este de fapt o
colecţie de eseuri, cronici şi studii publicate în diverse reviste, precum şi într-o altă carte din 1994
– reactualizate şi transformate într-o replică de istorie literară autentică, dată tuturor celor care încă
nu pot face diferenţa între aparenţă şi esenţă.
Autorul delimitează clar şi cronologic o epocă
în care scriitorii fie deveneau aserviţi noului regim
politic, fie rămâneau fideli propriului crez artistic
sau alegeau cea mai drastică opţiune, cea a exilului
şi a disidenţei. Explică clar şi concludent de ce începutul literaturii române posbelice este 6 martie

* Ion Simuţ, Literaturile române postbelice, Editura Şcoala
Ardeleană
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1945, de ce datele intermediare de referinţă
sunt decembrie 1947, martie 1953, martie
1965, iulie 1971, de ce sintagma literatură
contemporană ar fi potrivită perioadei de
după 1989. După ce cadrul temporal a
fost fixat şi delimitat, autorul trece la disocierea dintre o serie de termeni aparent
asemănători: socialism dictatorial vs. comunism totalitar (astfel punerea sub semnul întrebării a conceptului de comunism
românesc în condiţiile în care comunismul a rămas la stadiul de utopie vine ca
o continuare firească a ideilor enunţate),
liberalizare vs. destindere, regim opresiv
vs. regim represiv.
În capitolul CANAVAUA ISTORICĂ. Politică şi dictatură criticul evidenţiază autoritatea unui regim politic
totalitar asupra scriitorilor şi a literaturii postbelice, fără
însă a accentua biografia celor dintâi. Se urmăresc efectele
dictaturii în literatura română posbelică, enumerându-i
atât pe cei care au pactizat cu regimul (Mihail Sadoveanu,
Cezar Petrescu, Camil Petrescu, George Călinescu), cât
şi pe cei total aserviţi partidului (A. Toma, Mihai Beniuc,
Corneliu Leu), dar mai ales pe cei care au decis să nu
renunţe la propriile idei, rezistând moral în faţa presiunii,
aşadar ţinte sigure ale Securităţii. Această Antologie a
demnităţii, cum o numeşte însuşi autorul, vine ca un răspuns la Antologia ruşinii realizată de Monica Lovinescu.
Studiile de caz privindu-i pe Nicolae Labiş, Paul Goma
sau Cercul literar de la Sibiu susţin ideea conform căreia
demnitatea scriitorului român s-a putut păstra şi în totalitarism.
Partea denumită LITERATURILE PARALELE reia
ideea celor patru literaturi – oportunistă, evazionistă,
7-8-9, 2017

179

Lecturi paralele

Oana Neicu

subversivă şi disidentă – realizând distincţii categorice pentru a evita
confuzia de termeni apărută în ultima perioadă. Proletcultismul este
discutat în relaţie cu realismul socialist, disidenţa este prezentată în
raport cu subversivitatea, disidenţa politică este diferenţiată de cea
literară, la fel şi literatura disidentă faţă de scriitorii disidenţi, iar
disidenţa nu poate fi analizată decât în conexiune cu exilul. Realizarea unei cronologii a exilului literar postbelic vine ca o completare a
ideilor enunţate, concluzionându-se că o astfel de periodizare se poate
face doar pe criteriul politic (1941-1947 – Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu; 1948-1964 – Petru Dumitru; 1965-1989 – Virgil
Tănase, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu...).
Toate acestea sunt prezentate pe baza unor foarte bine argumentate concepte istorice, culturale, ideologice şi literare. Discursurile
scriitorilor de la diverse congrese (A. E. Baconsky, 1956), fragmente
din opere (Nicolae Labiş, Am iubit..., Ana Blandiana, Eu cred, Mircea
Dinescu, Găinile) note ale Securităţii, părţi din dosarele scriitorilor
(Dumitru Ţepeneag) împreună cu ideile autorului, alcătuiesc un eseu
despre condiţia literaturii sub dictatură. (p. 16)
Într-un tur de orizont care tratează Literatura română în economia de piaţă, Ion Simuţ încearcă o adaptare a conceptului celor patru
literaturi la actualitate, afirmând că se poate face şi acum o astfel de
clasificare în dictatura pieţei, identificând scriitori potriviţi fiecărui tip
de literatură: oportuniştii Pavel Coruţ, Claudia Golea, evazioniştii
Petru Cimpoeşu, Ioana Pârvulescu, subversivii Mircea Cărtărescu,
Filip Florian şi disidenţii Gheorghe Crăciun, Gheorghe Iova alcătuiesc
din nou o poveste cu patru tipuri de atitudini şi de poetici ale literaturii.
(p. 445)
Studiul convinge prin multitudinea exemplelor, iar ideea literaturilor paralele se va regăsi în viitor în manuale şi în cursurile universitare,
deoarece profesorul Ion Simuţ scrie un tip special de istorie literară care
ţine cont de regimul politic, în care s-au scris operele, o istorie politică a
literaturii române postbelice (p. 22), utilă atât pentru cunoscători, cât
şi pentru cei care se iniţiază în tainele literaturii.
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Pasaje despre iubire şi
revoltă *

P

OEMELE Alexandrei Pârvan sunt împărţite
chiar de la deschiderea volumului în patru
categorii, aşa încât cititorul are posibilitatea să
aleagă direcţia pe care o doreşte în parcurgerea
acestuia. De fapt, este vorba despre mai mult
decât o direcţie, căci titlurile sub care sunt reunite
poemele oferă şi starea de spirit pe care o avem în
momentul parcurgerii poeziilor. Astfel, putem citi
Poemele mamei, Poemele artistului, Poemele iubitului, Poeme mie însămi şi altora la fel, în funcţie
de dispoziţia noastră: melancolie, aprecierea individuală, cufundare în iubire sau redefinirea sinelui prin alăturarea celorlalţi.
Curioasă din fire, am pornit spre poemele iubitului, poate şi pentru că nu m-am considerat
niciodată o artistă, melancolia arareori mă caracterizează, iar asemănarea cu ceilalţi o consider
la ordinea zilei. Poemele iubitului este subtitlul
secţiunii care poartă numele Tunicile de piele,

Luiza Caraivan,
eseistă,
Timişoara

* Alexandra Pârvan, Suflare peste păpădii, Editura Marineasa, Timişoara, 2013
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într-o metaforă potrivită ca o mănuşă,
pentru a descrie relaţia de iubire fizică
prezentată de Alexandra Pârvan. Uşurinţa
cu care poemele învăluie publicul lector
este datorată atât figurilor de stil folosite,
asocierilor surprinzătoare cât şi faptului
că poemele parcurg o ordine cronologică,
permiţându-ne să vizualizăm o poveste
de dragoste de la prima flacără şi până la
aprinderea unei noi pasiuni pentru un altul. De aceea, recomand lecturarea de la
primul poem către ultimul, astfel, reuşind a
capta imaginile care au o logică temporală.
Intrând în povestea de dragoste în momentul în care ea
abia se înfiripează, îi descoperim pe cei doi protagonişti
pas cu pas, trăim alături de ei intensitatea momentului
şi gustăm din amărăciunea lăsată de despărţire, primind,
totuşi, şi o frântură din noua relaţie care se conturează:
„spre tine merg prin lumină/ ca tu să fii acolo unde
am ajuns.”(77)
„Aşa frumos îmi eşti iubite astăzi/ că am uitat ce
făceam cu o clipă înainte/ dacă am venit de departe sau
doar eram aici/ dacă aveam în mână o carte sau doar
muşcam dintr-o portocală” (85)
„Te iubesc ca şi cum prin asta/ mă întâlnesc cu oamenii şi lucrurile/ din jurul meu/ ne dăm bineţe şi împreună/
din nevăzut sorbim” (87)
„La doar trei zile după ce ai plecat/ tu într-o parte şi eu
în alta/ un alt bărbat şi-a plimbat/ degetele lungi şi moi/
peste conturul sprâncenei mele” (121)
Chiar şi o simplă incursiune printre titlurile poemelor
iubitului ne poartă prin povestea de dragoste. Drum prin
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cer, Între noi, Unul în trup, Numai trupul, Hoţul de trup, Despre pericolele întrupării, Jar în trup stins, Când te detest, iubite, Laşi loc de
ceartă, Un alt bărbat, sunt doar câteva instantanee din acest capitol
trece prin toate ipostazele unei relaţii de iubire.
„Până la capăt, fără tristeţe (poemele mamei)” sunt marcate de
relaţia mamă-fiică, în care în mod evident, fiica încearcă desprinderea
de cordonul ombilical, iar când aceasta se produce apar şi remuşcările,
căci mama este lăsată pe un plan secund. Multe sunt marcate ca fiind
scrise în luna martie (1 martie sau 8 martie), lună în care societatea
de consum ne aminteşte să ne îndreptăm fie paşii, fie amintirile spre
mamele şi femeile din viaţa noastră. Altele sunt datate cu 9 decembrie,
lăsându-ne să înţelegem că aceasta este ziua de naştere a poetei, ziua
desprinderii fizice de figura maternă.
„Când m-am născut pământul s-a spart ca un ou/ băteam cu
palmele văzduhul aplecat pe-o parte/ cum apeşi bolnavul pe frunte să-i
iei fierbinţeala/ tu erai acolo, aşteptând să rosteşti numele meu” (43)
„Zilele astea, mama mea se mişcă lent/ ca acele mari de ceasornic,/
pare un sportiv de performanţă/ filmat în reluare” (51)
„Urmează să plec iar …/ tace şi nu e sigur ce ascunde chipul ei/
apăsat de lumină.” (51)
„Frumosul ca o artă a cruzimii” poate fi considerat un capitol dedicat artiştilor, dar mai ales pictorilor: Modigliani, Arta ca o altfel de
moarte, Pictorescă, Autoportret fără pictor, punând în cuvinte imagini
ce par a fi fost zugrăvite pe pânză înaintea aşternerii lor pe hârtie.
„Albastru. sânge. albastru” (56)
„în casa pictorului nu ştii niciodată/ ce vi lăsa acolo la plecare/ o
mână, un ochi, o geană căzută pe obraz/ o nepăsare, o adormire” (64)
Finalul acestui volum este propus din poeme închipuite, răzleţe,
subintitulate Poeme mie însămi şi altora la fel şi care ne însoţesc prin
filosofia lucrurilor mărunte: lectura cărţilor, petrecerea timpului în
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natură, călătoriile alături de ceilalţi. Poemele dedicate lui Nichita
Stănescu, Oscar Wilde sau Iolandei Mitrofan sunt exerciţii de recompunere, prin care Alexandra Pârvan se redefineşte şi îşi re-conturează
spaţiul poetic pentru a se regăsi pe sine şi a afirma acest lucru în poemul de final – Acasă. Aici, într-o aglomerare de lucruri care dau un
confort personal şi îşi definesc proprietarul, citim şi rugăciunea poetei
către Dumnezeu:
„Dezleagă-mă Doamne de copilărie, de mama,/ de ţara şi şcoala
mea/ şi lasă-mă să fug în alt pământ/ unde urmele mele să nu cadă aşa
adânci/ cât să mă înghită cu totul/ în prăpastia lor moale/ de nevindecat” (164).
Poemele Alexandrei Pârvan ne poartă prin trecut şi amintiri, cu
nostalgia şi regretul celui care nu aşteaptă ziua de mâine pentru noi
experienţe, ci pentru a recupera alte memorii ferecate în spatele evenimentelor cotidiene care nu mai permit explorarea sinelui. O reîntoarcere către copilărie şi o redescoperire a unor sentimente arareori
trăite în secolul XXI este propunerea poetei şi recomandarea mea.
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Ce curiozităţi mai aveţi?*

O

CARTE reconfortantă, de vacanţă, este
cea semnată de Cristian Pătrăşconiu, propunând întâlniri cu 10 personalităţi ale lumii literare româneşti. Întrebări puse La Punkt cuprinde
10 interviuri publicate între 2015 şi 2017 pe siteul LaPunkt.ro.
Cred că Nietzsche era cel care observa cum întrebarea conduce la ceva special. Ea are ca efect că
cel care întreabă intră în capul celui întrebat, iar
acesta la rândul său în alte capete.
Iat-o pe Adriana Babeţi, citindu-l pe polonezul laureat al premiului Nobel, Czeslaw Milosz:
„Nu imaginaţia şi creativitatea ne lipsesc şi nici
măcar energia unui început în forţă spectaculos.
Ci tenacitatea modestă şi consecvenţa efortului
de durată”, acea „neputinţa de a ne duce la bun
sfârşit proiectele”.
Marcel Tolcea vorbeşte cuceritor despre „dihania perversă” – seducţia, care „încearcă să-i spună

Carmen Neamţu,
eseistă,
Arad

* Cristian Pătrăşconiu, Întrebări puse La Punkt, Editura „Universităţii de Vest”, Timişoara, 2017, cu ilustraţii de Mirel
Jichiţa.
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celui sedus ceva de acest gen: cea mai frumoasă culoare
pentru tine e culoarea mea”. „Între cucerire şi seducţie se
scrie toată istoria omenirii”– un dialog savuros şi consistent. Mircea Mihăieş ni-l (re)descoperă pe Leonard
Cohen, iar Vasile Popovici vorbeşte despre „universul
vătuit, drapat în aparenţe” al diplomaţiei. Un sfat din interviul cu Ioan T. Morar pentru toţi cei care scriu,dar nu
citesc (ca să nu fie influenţaţi): „Nu poţi scrie o poezie de
nivel dacă nu ai fost niciodată în calitate de cititor la acel
nivel. (...) Scriind poezie îmi valorific în mod superior
singurătatea şi singularitatea”. Incitat de intervievator,
poetul propune şi câteva premii speciale: Premiul
Nobel pentru bunătate, Premiul Oscar pentru generozitate, Premiul pentru cea mai lungă prietenie, Premiul
pentru cel mai fericit loc de muncă, Premiul pentru o prietenie tânără, Premiul pentru cel mai bun vecin, Premiul
pentru cea mai prietenoasă curiozitate.
Robert Şerban ne îndeamnă „să fim reactivi la nedreptate, la ilegalitate, la minciuni flagrante, la tot ce ne revoltă.
Nu e suficient să clocotim pe dinăuntru, ci e nevoie să
dăm drumul la aburi şi să scriem apoi cu degetul pe
geamul aburit exact ce ne revoltă. Fiindcă scrisul rămâne”.
Vorbind printre altele şi despre criza romanului, profesorul Daniel Vighi remarcă necesitatea de a preda altfel
literatura: „Te poţi apuca de literatură, de textele literare,
de cununia lor cu muzica, cu artele plastice, cu filmografia, cu scriitori în carne şi oase, care să dovedească faptul
că literatura nu e cimitir. Sau mausoleu (...) Literatura e
înainte de toate lectură, ce folos avem să ştim tot felul de
lucruri savante despre cărţi necitite (ce alegi sexul sau comentariul despre sex?)”.
Prin dialogurile propuse suntem purtaţi prin teme
diverse, de la demersurile celei de-a Treia Europe, la diplomaţie, rigorile scrisului, cititului, recuperarea memo186
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riei, istorie recentă sau iertare. „În sens larg, mărturiseşte Cristian
Pătrăşconiu , toţi invitaţii mi-au fost profesori de literatură, de presă,
de politică, de politologie, de spirit civic, de decenţă, de speranţă, de
bun-simţ, de onoare, de istorie, de memorie, de încredere, de bunătate,
de generozitate, de gândire critică, de filozofie, de dialog”.
Întrebările jurnalistului dovedesc o bună cunoaştere a invitaţilor
săi. Însă o documentare pusă la punct nu suplineşte o tehnoredactare
nefericită a cărţii. Lipsa şapourilor,a titlurilor şi mai ales a intertitlurilor captivante aduc un deserviciu dialogurilor.
Într-un interviu din „România literară” numărul 24, din 2 iunie
2017, cu scriitorul Evgeni Vodolazkin, Cristian Pătrăşconiu îl întreabă
ce e interviul pentru invitatul său: infern, purgatoriu sau paradis, este
iad sau rai? Răspunsul merită reţinut: Un interviu este între rai şi iad,
undeva la mijloc. Este aşa cum e toată viaţa noastră, de fapt: între.
Nu refuzaţi acum această propunere a lui Cristian Pătrăşconiu, sub
forma unei cărţi de interviuri jucăuşe, dacă vă doriţi să-i cunoaşteţi
mai bine pe cei 10 invitaţi ai săi: Adriana Babeţi, Marcel Tolcea,
Mircea Mihăieş, Ioan T. Morar, Vasile Popovici, Robert Şerban, Cornel
Ungureanu, Daniel Vighi, Dan Negrescu, Smaranda Vultur!
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Caraghioasa Epocă de Aur*

U

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

N FOARTE interesant volum de poezie politică a publicat Camelia Iuliana Radu la
Editura Paralela 45, Colecţia Qpoem, în 2016. Nu
numai evocarea vremurilor cu metehne marxistleniniste captivează, dar şi tehnica de construcţie
a textelor. Scriitoarea are un trecut aventuros în
poezie, ea publicând cărţi de substanţă diversă,
mai toate valabile estetic. Nu instaurarea unui stil
sau a unei viziuni personale contează pentru autoare, ci îmbucurarea cititorului viu, cu bun nivel
de lectură. Unul dintre aceste volume este Oman,
unde atmosfera orientală este conturată cu multă
ştiinţă, iar redactarea cărţii, partea paratextuală,
este excepţională şi subîntinde conţinutul textual. Viziunea editorială din Jucăm Lenin este
conceptuală, ceea ce face ca aceste cărţi să aibă o
rată de absorpţie excelentă.
Iremediabil, poezia acoperă teritorii absurde
dacă se inspiră din vremurile comuniste. Totul
este uniform şi liniar, în timp ce penuria asigură
* Camelia Iuliana Radu, Jucăm Lenin, Editura Paralela 45,
Colecţia Qpoem, 2016.
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pestriţul heraclitic: „străzile nu urcă nu
coboară/ universul e liniar şi amestecat/
ca într-un sac rufele murdare/ dar e veselie/ oamenii vând/ cumpără tot ce pot/
pe mama pe tata istoria de familie/ şi mai
ales pe cea imaginară/ adesea prinsă cu o
agrafă de patul în care/ un tată face sex cu
oglinda” (în Babilonul meu personal).
Poezia politică devine, astfel, şi poezie
istorică, preluând funcţia documentului, pe care îl ficţionalizează doar cât să
intervină spectaculosul. Realismul este
intempestiv, iar în variantă sacadată şi
selectată efectul poetic vădeşte o forţă
surprinzătoare: „ne mutaseră în alt oraş
la bloc/ pe cimentul rece visam gutuiul/
fugise într-o lume mai bună/ foşnea doar în vis/ de câte
ori aprindeam lumina/ în alama ciobită a unui robinet de
calorifer/ apărea o stea” (comunismul pe de rost).
Cele mai reuşite fragmente sunt cele în care nu intervine tristeţea sau revolta, cele în care anumite obiecte
primesc valenţe simbolice. Nu mai e nimic de explicat,
ajunge doar imaginarea unei lumi potenţate prin actul
poetizant: „se mimează se filmează se luminează de noapte bună/ cel mai sexy symbol/ sticla cu lapte întoarsă
într-un pantof roşu de lac/ cu tocul înfipt cui în uitare”
(sticla cu lapte).
Ne aducem aminte cât de tern şi ameninţător era
comunismul. Cetăţenii nu tremurau de incertitudine
materială, ca în capitalism, ci de supracertitudine: partidul le punea la dispoziţie o viaţă în funcţie de necesităţile
lui. Generaţia-cu-cheia-de-gât resimte încă traiul proletar: „pierdeam una pe zi şi mama/ continua să îmi agaţe
alta/ neobosită/ în loc să rămână acasă/ cu mine” (pe apa
sâmbetei).
7-8-9, 2017
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Coşmarul comunist coboară direct din textele absurdului întemeiate pe mecanică, hiperbolă, mimare, minciună, rutină, ritualizare şi
birocraţie. Poeta este capabilă să surprindă delirul şi mania timpurilor: „Nicolae Ceauşescu s-a întâlnit azi/ într-o şedinţă extraordinară
şi plenipotenţiară/ cu preşedintele Republicii Socialiste România/ cu
secretarul general al Partidului Comunist Român/ şi comandantul suprem al forţelor armate/ au mai fost prezenţi: genialul cârmaci/ cel
mai iubit fiu al poporului român/ personalitatea excepţională a lumii
contemporane/ luptătorul pentru cauza dreptăţii păcii şi a socialismului/ geniul Carpaţilor/ marele conducător/ eroul clasei muncitoare/
cât şi Australanthropus Olteniensis/ alţi tovarăşi şi pretini// tovarăşul
Nicolae Ceauşescu a propus ordinea de zi/ care a fost aprobată în unanimitate de voturi/ apoi s-a trecut la analiză/ au luat cuvântul: şeful
statului/ comandantul suprem al armatei/ secretarul general al Partidului Comunist Român/ alţi membri de partid şi invitaţi/ în urma
consfătuirilor la vârf s-a hotărât/ în unanimitate de voturi: pentru patrie, pentru popor!/ documentul a fost semnat de către toţi participanţii
la/ reuniune” (reuniune la vârf).
Vitalitatea textelor este asigurată şi de unele instantanee extraideologice, momente de fabulaţie inteligentă. Poezia tranzitivă este
spumoasă dacă sunt selectate acele circumstanţiale relevante: „să nu
mai faci prostii cât sunt la serviciu/ auzi? în priza asta este un ochi care
vede tot ce faci” (ochiul fără cap).
Vizonată post-factum prin această lupă poetică a copilăriei, Epoca
de Aur apare mai mult caraghioasă decât sinistră. În poemul Tatăl
nostru o fetiţă îi întreabă pe adulţi de ce copiii ruşi au un singur tată,
anume Stalin, aşa cum li se spusese la şcoală. Mamaie Aglae îi spune
în secret că ea are un tată şi mai puternic, anume Dumnezeu din cer.
Bulversare: „bine dar la şcoală tovarăşa ne-a spus/ că nu există Dumnezeu”. Şi gesturile subversive sunt bine integrate în pasta rece a acestei poezii, fără alunecări în patetism sau pompozitate.
Strategia poetei este să atace toate anomaliile ultimei faze a comunismului românesc şi să îi aplice diverse modalităţi de poetizare. Un
poem devine un fel de mini-tragedie antică în care corul apare ca per190
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sonaj şi reia obsesiv refrenul: „te-ai născut când nu trebuia şi nu ştim
ce ai să te faci” (ura ura ura în cor).
La un moment dat, textele sunt simple înregistrări ale discursurilor aberante produse de o populaţie laşă şi meschină. Realismul este
necruţător. Poncifele şi clişeele penetrează până şi universul copilăriei.
Munca patriotică, mutarea ţăranilor la bloc şi uniformizarea dau seama de un univers penitenciar mascat. Nu mai găsim teroarea anilor
’50-’60, dar puşcăria a devenit acum un bâlci greţos. Ultimii partizani
lichidaţi, se poate purcede la adularea stereotipiei şi a tipizatelor: „facem o schemă şi scoatem din ecuaţie/ tot ce ar trece de bază/ în locul
gol bagă ideologie/ ştii/ cum astupi găurile cu ipsos/ şi îndrepţi peretele să fie perfect” (omul prescurtat).
Aşa cum se arată în poemul Piramida lui Maslow, totul se învârtea
în jurul satisfacerii (imposibile) a nevoilor primare. Din ce îmi aduc
aminte, penuria şi cozile au stimulat, paradoxal, apetitul de împlinire intelectuală şi spirituală. Să fie explicaţia faptul că, totuşi, certitudinea supravieţuirii era liniştitoare? Chit că se muncea şase zile pe
săptămână şi era un chin să accezi la deplina cultură?
Volumul Cameliei Iuliana Radu ridică întrebări şi înscenează
amintiri de aşa manieră încât sigur va fi mai citit decât manualele de
istorie. Asta dacă ar cunoaşte şi tirajul unui manual şcolar, aşa cum şi
merită.
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Poezia eufonică*

O

VIDIU SOMEŞAN face parte din tagma poeţilor
cu talent nativ evident. S-a exilat singur deopotrivă
într-un gen literar, se pare veşnic viu, sonetul, dar şi departe de lumea dezlănţuită, la Buteni, la marginea Munţilor
Apuseni. Marca, formula primelor poezii, de multe ori
recunoscute şi apreciate, devine, uneori, exclusivă. Tipar
personal. Ovidiu Someşan a debutat cu sonete şi pasteluri în 1989. Splendide. Mai ales într-un timp istoric în
care „poezia era – cum se zicea atunci – angajată” atît în
formă cît şi în temă. Actuala antologie de poezie, Lumină
şi trecere, la aproape trei decenii de la debutul editorial
al autorului, se vrea una de reprezentare sintetică a autorului însuşi. Ea poartă acest titlu blagian prin sunet. E
completată cu un grupaj omonim de inedite. Constat cu
uimire consecvenţa de formulă a autorului peste care parcă
n-au trecut anii, cu toate tentaţiile lor, inclusiv în evoluţia
poeziei, a formelor şi obsesiilor ei stilistice. Acest sentiment e atît de puternic încît descoperindu-mi cîteva rînduri scrise de mine în 1989, la debutul editorial (şi anexate
de Ovidiu Someşan într-un colaj critic la sfîrşitul cărţii),

* Ovidiu Someşan, Lumină şi trecere, editura Gutenberg Univers, 2017,
190 p.
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nu pot decît să le reproduc fără să schimb
nimic. Iată-le: „Un sentiment blînd, luminos de panta rhei străbate, de la un capăt
la altul, poemul lui Ovidiu Someşan. Cum
avem în faţă un autentic pastelist, trebuie
să spunem că anotimpul lui preferat este
toamna – deşi, cum vom vedea mai departe, nu singurul – cu aerul ei de îmbătrînire
a lucrurilor, de descompunere vegetală,
de înceţoşare a celor din jur: reflexul lor
psihologic fiind reculegerea, contragerea
retractilă a sentimentelor, nostalgia, visul
cu ochiul deschis. Toate fără traume prea
mari, nedramatic, ci în limitele unei împăcări senine”.
Totuşi, chiar şi atunci, în 1989, cîte un gînd acid, (atît
cît se putea strecura prin cenzură), cu conotaţie socială
şi, mai ales, politică, e prezent: „Nu-nvăţa să moară luna/
când vei fi cu iarba-ntruna,// vinovaţii stau la cozi/ şi
osînda face plozi.// Când se mântuie proscrisul/ nu-nvăţa
să moară visul/ (…) la picioarele statuii/ gloria-şi mănîncă
puii…” (p. 24).
Excedat de puterea nativă irepresibilă de a scrie ritmat şi rimat, eufonic, în special sonet, poemele lui Ovidiu
Someşan intră într-un scenariu mai amplu coregrafic, de
la o pagină la alta. Iată şi o parte din poemul titular al
cărţii: „– Să trecem…., zise/ o voce profundă şi calmă,/
eu aveam doar câteva zile/ şi încă ţineam sufletul mamei în palmă,// nu ştiu cât am umblat/ până am ajuns la
copilărie,/ mă jucam şi deodată m-am bucurat/ că de jurîmprejur era numai veşnicie…” (p. 140).
La Ovidiu Someşan pînă şi sentimental morţii străluceşte, are frumuseţea lui surprinzătoare: „…a venit şi
7-8-9, 2017
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moartea,/ Doamne, ce departe-a// înflorit lumina,/ ţipătul şi vina.” (p.
149).
Poet pur şi simplu fără vîrstă şi nelinişti dramatice existenţiale,
transferate eventual în experienţe lirice şi formale noi, Ovidiu Someşan
rămîne, la vedere, un prestidigitator în prozodie şi muzică fină. „În
dulcele stil clasic”, cum formula Nichita.
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Poezie şi istorie literară*

P

OETUL Ion Cocora este deja poezie şi istorie
literară. Am amintiri emoţionante despre Ion
Cocora. Să le rezum: este un om minunat. L-am
cunoscut la Cluj. Prin 1966. În secolul trecut.
Se-nţelege. Era un distins funcţionar cultural. A
vorbi despre poezie fără istorie literară, n-are sens.
În frumoşii ani ai socialismului, când studiam la
Cluj, Cocora era un domn. Noi, cei mai tineri, îi
ziceam Domnu’ Cocora. Domnu’ Cocora a editat
o antologie de poeţi tineri needitaţi, care ar trebuie reeditată. Am avut onoarea să apar acolo, în
antologia respectivă. Au apărut şi alţi poeţi tineri.
Unii îşi amintesc. Gavril Moldovan din onorariu şi-a cumpărat o pereche de pantofi. Pentru o
poezie cu „patria”. A mea era cu o fântâna şi cu
mama. Probabil mă adresam mamei. Cocora se
mişca foarte repede, era harnic şi invidiat. Zicea
că urmează să editeze o plachetă de poeme suprarealiste. Lumea aştepta nerăbdătoare. Cocora e
un nume memorabil.

Petru M. Haş,
poet,
Arad

* Ion Cocora, Executare silită, Editura Palimpsest, 2016
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A editat onorabil şi s-a străduit să
construiască. A avut mari prieteni: Ioan
Alexandru şi D. R. Popescu. Pe Ioan
Alexandru îl chema iniţial Ioan Şandor,
sub efectul maghiarizării. Ion Lungu ia sugerat schimbarea numelui în Ion
Alexandru. Pe urmă ortodoxia a venit cu
formula Ioan. Ion Cocora a călătorit cu
Alexandru la Bucureşti, unde l-a şi aşezat
şi căsătorit. Mai pe urmă au călătorit
împreună la Paris. Aspirau şi alţii la aşa o
călătorie, dar n-a fost să fie.
Executare silită este a unsprezecea carte
de poeme semnată de Ion Cocora. După
Viaţa într-un lacăt. Privitor la teatru, dl.
Cocora a mai editat şi vreo şase cărţi de critică dramatică,
deşi, poate, numai cinci, a şasea fiind despre „tranziţie”. Să
ne imaginăm că dl. Cocora s-a născut la 1938, în secolul
următor a fost „închis într-un lacăt” şi, imediat, expus la
o Executată silită.
Problema poeţilor este ineditul, „altfelul”. Poetul Ion
Cocora, ca un avangardist perpetuu ce se află, îşi deschide Executare silită cu poemul Altfel. S-a scris despre
clopote cu plăcere şi admiraţie. A scris E. A. Poe, a scris
şi Ion Alexandru. Pentru Ion Cocora, „clopotele acestea
abisale” sunt prilej de reflecţie, lucru absolut firesc la un
poet reflexiv cum este poetul Palimpsestului. Relaţia cu
divinitatea tentează ineditul ca pe o lehamite digerabilă,
exprimată la vârsta maturităţii depline; simplu, natural,
fără excese. Ce altceva este Altfel decât un psalm pe tema
nenumăratelor invenţii apărute în lumea vizibilă, de la
Enoh încoace, numai aşa, spre „propăşirea” noastră.
„O invenţie a ta pe Pământ/ sunt şi clopotele acestea
abisale doamne/ ori de câte ori le aud bătând mă afund
196
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în ele cu speranţa/ că-ţi vei da puţin osteneala să mă aperi de altă
invenţie” (Altfel).
Nici nu ne-ar da prin cap, cum prefer să mă exprim, că poetul este
„un locuitor obscur”, cum se exprimă: „Am fost un locuitor obscur
al subsolului secolului douăzeci/ al cămăruţelor igrasioase cu ziare la
geamuri în loc de perdele/ unde o rază de soare era un lux” (Un locuitor obscur).
Poetul, reverenţios prin excelenţă, dotat cu imaginaţie, este inspirat de viziuni „eretice”, invadat de actualitate. Asemeni altui poet contemporan, plecat dintre noi, dl. Cocora scrie Dumnezeu cu d (mic),
literă consacrată substantivelor comune. Cel puţin de la grecii antici
încoace, divinitatea este eros şi tanatos: „Azi-noapte dumnezeu şi
moartea au fost văzuţi ţinându-se de mână…” (Cuplu de amorezi).
Ipostaza tandreţii e de-a dreptul imprevizibilă. Locul, timpul şi ţinuta,
sunt cinematografice: „într-un cartier rău famat păreau a fi un cuplu
şarmant ea cum nimeni/ nu şi-ar fi închipuit o divă suplă cu o rochie
de un roşu aprins într-atât/ de mulată încât cei ce au văzut-o au crezut
că i-a fost cusută direct/ pe trup…” (idem). Aviz amatorilor: moartea
poartă rochie, o rochie excesiv de mulată. Uneori pseudonimul ei este
marylin monroe.
După cum ne învaţă critica şi istoria literară, Mircea Martin, critic
literar vestit, ar fi abandonat creaţia lirică deoarece simţea că Ion
Cocora este un poet mai bun. La ora actuală, criticul literar Cornel
Ungureanu îl consideră pe domnul Cocora un poet „de vârf ”.
Sunt vreo 60 de ani de la debutul poetului în revista „Steaua” din
Cluj, una din cele mai elevate reviste ale acelei vremi. La o vârstă
nobilă, domnia-sa mai are vigoarea de a edita două cărţi cuprinzătoare
cum sunt Viaţa într-un lacăt şi Executare silită. Executare silită expune
riguros dramatismul şi reculegerea vârstei. Tema aceasta uneşte cele
două cărţi. Tratarea este, totuşi, senină şi stenică.
Dar să revenim „în lacăt”: „e greu să fii cel ce se răsfaţă/ cel ce
a sperat de la un capăt al vieţii la altul/ şi a ajuns un muşuroi de
speranţe” (Exerciţiu de exorcizare I). În acelaşi exorcism, poetul trage
o concluzie faustică: „e greu pentru cine trăieşte în aventura scrisului/
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să-şi fie confortabil să-şi fie duhovnic să-şi fie pe plac/ limbajul e mai
mult decât un legământ cu diavolul…” Ipostazele grăiesc simplu, de la
sine, cum ai spune că azi este azi: „Viaţa într-un lacăt e o viaţă într-un
lacăt” (Viaţa într-un lacăt). Greu de deschis un lacăt, când s-au furat
toate cheile.
Recentele cărţi ale poetului Ion Cocora sunt fastuos ilustrate.
Alături de o bogată ilustraţie din Executare silită se află un poem în
legătură cu care, dacă l-ar citi, G. Călinescu ar desfăşura largi analize,
iar Garabet Ibrăileanu s-ar îmbujora ca o domnişoară de pension
de pe vremuri: „În mine fecioara şi curva îşi desăvârşesc depresia/
fărâmiţează cuvintele în silabe/ fac gesturi disperate-n trupul meu ca
din interiorul unei lămpi/ cu flacăra din ce în ce mai mică/…/ mă ciugulesc până nu mai rămân din cel ce am fost decât pantofii/ pentru o
apropiată evadare futuristă din farfuria cu ciorbă” (Fecioara şi curva).
Alegoria lui Baudelaire asimilată şi aplicată.
La vârsta socratică poetul ştie că nu ştie nimic. Se miră de câte
lucruri nu-i aparţin: „mă uit în jur dar nimic/ din ce mă înconjoară
nu-mi aparţine” (Executare silită).
Aproape de vârsta senectuţii, întru totul restaurat şi rezolut, senzaţional, stupefiant şi original, uns cu uleiul inutilităţii, convins de
marea farsă, poetul nu abandonează arena, îşi ilustrează boema în
versuri tăiate la fel de impecabil ca-n prima tinereţe: „Ion Cocora va fi
un mort neîmpăcat cu sine/ va ieşi în fiecare noapte din groapă/ să-şi
lingă numele de pe cruce până când/ dispare şi rămâne un mort fără
nume” (Un mort boem).
Dar multe ar mai fi de citat din cărţile domnului Ion Cocora şi
multe ar mai fi de zis. Lăsăm această plăcere profesioniştilor, care, cu
osârdie şi aplicare, vor avea mai multe de scris.
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Nicolae Kőmives, un grefier al

conştiinţei şi spaimelor*

I

MPREVIZIBILĂ şi ermetică, densă şi fragmentară,
poezia lui Nicolae Kőmives, – poetul din Aiud, mort la
numai 32 de ani, în 1987, – traduce starea de spirit a unui
visător ce-şi înălţa, – în exerciţii lirice inedite, – ochii,
la steaua singurătăţii sale. Nu e o poezie a lamentaţiei şi
derutei ori a protestului, ci o confesiune indirectă a Eului împovărat. Poate fi şi expresia unei patologii a lipsei
de orizont în comunism şi a acceptării destinului, pendulând între depresie şi exorcizare. De obicei, accentul
cade pe primul vers-imagine, entitate dezvoltată într-un
crochiu liric şi proiectată în calendarul trăirilor interioare. O scriitură albă, aproape de gradul zero, cu o logică
fragilă (poate din cauza bilingvismului) şi cu un ritm
calm, ne împărtăşeşte ceva din spaimele şi provocările
abia stăpânite ale tânărului poet, izolat în solitudinea provinciei.
Volumul antologic Trupul şi mâine, îngrijit de Ioan
Hădărig şi de artistul Andor Kőmives, fratele poetului,
adună în cele aproape cinci sute de pagini, versuri din
* Nicolae Kőmives, Trupul şi mâine, antologie, ediţia a II-a, ediţie de
Ioan Hădărig şi Andor Kőmives, Editura Grinta, 2016
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volumele Cana de fum (fiarele liniştei), Autoportret în zgomotul oglinzii şi Vânătoare
luminoasă cu fiare îngenunchiate. Dar şi
inedite. Cartea a fost lansată, în iunie la
Filiala USR şi Galeriile revistei „Steaua”,
odată cu expoziţia de desene ce o ilustrează,
a fratelui poetului, Andor. E o confesiune
paralelă, contrasă din delirul unei minţi
lucide care refuză comunicarea standard şi
îşi reprimă orice referenţialitate culturală:
„labirinturi/ tortură a înecului/ două
mâini/ cu lumina ochiului/ în răceala pânzei// albine în pământ/ secate/ mâini de
copil/ în febra idolului/ până la cer/ sete de
furnici.”
Tonul grav, deprimist, se învecinează cu monologul
suprarealist.
Umilinţa bolii, perspectiva morţii, capcanele vieţii
şi ale trupului, evocarea destinului, imaginile suferinţei
şi ale presiunii psihice, mişcările trupului şi ale minţii,
proiecţiile unor vise şi coşmaruri, amintirile, alcătuiesc,
toate, reţeaua de notaţii ale unui grefier al conştiinţei şi
spaimelor. „Predispoziţia spre suav a poemelor e permanent contrariată de rulajul redundant al obsesiilor, iar
reveriile sunt marcate de stigmatul letal, reprodus într-o
dicţiune seacă, dar încărcată de fiori şi presentimente”,
scrie Al Cistelecan, într-o cronică de receptare.
„Cărarea strigătului”, „frică/ poticnire-n cuvânt”, „timpul lătrător”, „fiarele de gală”, „neputinţa ochiului”, „inima, oglindă de noapte”, „alfabetul ucisului”, îngerii însângeraţi, mâinile, trupul, iubirea, frigul, singurătatea („singurătatea, mâinile încleştate mirosul/ sării de pe celălalt
ţărm unde val cu val/ memoria te alungă”) sunt motivele
obsedante ale unei memorii maniacale care-şi extrage
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amintirile din neant, într-un stil surrealist. Toate aceste motive produc
leziunile eului şi deschid viziunea: „sunt în mijlocul unui torent/ şi
sunt inima lui” sau, în altă parte, „sunt în mijlocul unui torent/ şi nu
ştiu ce să fac”:
„sunt în mijlocul unui torent/ şi sunt inima lui/ vremea a venit
în acest trup/ să-mi fie milă/ şi aripi până la lacrimă/ să te ajung/ la
trezire – puţină iubire/ sunt stâlpii porţii/ jertfă până la rădăcină/ acum
umerii de fată/ mâine, curcubeul zăpezii – să ardă/ neştiutoare stelele
frigului/ de la un pas fereastra deschisă/ povestind viaţa/ firul de iarbă,
apei nădejde/ şi moara pâinii/ de la leagăn la ţărâna rece –/ să-mi fie
milă/ ajungând în iubire primul sol/ între păsări plecând/ om, înger
– piatră visând/ frunzele de palmier, Gangele/ şi umbra norului, în
mijlocul unui torent/ inima lui, privindu-şi furtuna.”
Personaj al propriei drame sublimate cu discreţie, în imagini bizare, dar şi suave, Nicolae Kőmives nu e un actor al propriei drame
(precum Max Blecher în Întâmplări din irealitatea imediată), el nu
redă pe viu traumele şi suferinţele tânărului chinuit de o boală rară.
Dimpotrivă, construieşte un discurs care încearcă să aline suferinţa
într-o confesiune pură, vecină cu revelaţia şi visul. Infernul bolii e
mereu tradus într-o dorinţă de zbor, de înălţare, de sublimare a depresiei. Poezia sa e o meditaţie asupra bolii şi suferinţei şi o încercare
de a-şi confecţiona un univers paralel, al interiorităţii. La el discursul
liric nu ia forma protestului, a ironiei sau a confruntării cu destinul.
E o poezie fragilă, a evadării şi liniştirii, prin opiul şi energiile cuvântului, în căutarea echilibrului interior. Alteori confesiunea e tulbure,
halucinantă şi spasmodică, reflectând ca o oglindă revelaţiile durerii.
E, aici, o vibraţie a profunzimilor vocii tulburate de fiorul existenţial
şi de misterele curgerii. E o poezie anti-sentimentală, a levitaţiilor
deasupra turbulenţelor premonitorii şi vertijului existenţial. Adrian
Popescu îi găseşte filiaţii consubstanţiale cu Paul Celan. Deşi, în genere, nu avem de a face cu trimiteri livreşti. E mai degrabă un ritual
funambulesc al dicţiunii interioare şi al reprimării crizei sufleteşti.
Artistul Andor Kőmives care se ocupă de grafica antologiei îşi
însoţeşte fratele pe acest calvar al spaimelor şi îi ilustrează discursul cu
7-8-9, 2017
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imagini extrase din memorie şi din documentele de familie. El respectă
confesiunea austeră şi o prelungeşte în desene alb-negru ducând comentariul dincolo de cuvânt. Cartea e o împerechere dramatică dintre
cuvânt şi imagine, dintre tuşele difuze şi austere şi imaginaţia unui
destin meteoric:
„iubire, pulbere ghemuită în/ soare, uleiul norilor veşminte/ în
fildeş memorie şi lemnul tovarăş/ rănile apără-le, trupul şi mâine”
Excesul de rău, nebunia, boala, înstrăinarea şi moartea provoacă
rătăcirile eului şi coagulează universul imaginar al unui himerist/
deprimist avant la lettre.
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Cronica unui Imperiu

anunţat*

A

U TRECUT aproape douăzeci de ani de la
revoluţie. În tot acest timp Marius Oprea
n-a stat degeaba. În 2005 a creat Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului, pe care
l-a condus până în 2010. A publicat nenumărate
articole şi lucrări despre Istoria Securităţii, unele fiind incluse în culegeri de studii şi publicaţii
academice. Să nu uităm că autorul a fost, la
bază, poet şi a publicat patru volume de versuri:
Solo de tamburină (1999), America! America!
(2008), Întâlnire cu Apostol (2012) şi Reţeta fericirii (2015). La Editura Polirom i-au apărut, din
2012 până acum, şapte cărţi. În viaţa publică s-a
dovedit a fi un intelectual lucid şi critic, care a comentat şi a îmbogăţit piaţa de idei contemporane.
A trăit „până mai ieri” cu iluzii şi convingeri. Că
a ajuns la vremea certitudinii de a nu mai avea
nicio certitudine o dovedesc cele două romane,
Turma păstorului mut (2016) şi Neasemuita isto-

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

* Marius Oprea, Neasemuita istorie a Imperiului Român de
Răsărit, Editura Polirom, 2017

7-8-9, 2017

203

Lecturi paralele

Lucia Cuciureanu

rie a Imperiului Român de Răsărit, acesta
din urmă o continuare a celui dintâi. Cu
ambele cărţi, autorul se retrage în lumea
auto-ficţiunii utopice, unde totul e posibil. Până şi speranţa. Formula abordată în
primul roman este o alegorie metonimică
a României, Spitalul Socola din Iaşi care
devine, pentru scurt timp, capitala ţării.
Sedus de această butaforie pe care o imaginează cu har şi exuberanţă, autorul
simte impulsul s-o extindă în următorul
roman, în care România întreagă devine
axa lumii, Imperiul Român de Răsărit.
Imperiu al fericirii la care se alipesc şi alte
state, inclusiv Germania condusă de Gertrude Stein. Că e vorba de un imperiu mai
degrabă cultural decât politic, este prezenţa acestei poete
avangardiste şi inovatoare, născută din părinţi evrei germani, care a trăit mai mult în America şi Paris, în fruntea
statului german.
Cartea nu se rezumă doar la această euforie utopică
a istoriei. Memoriile primului bazileu al Imperiului se
întrepătrund cu amintiri dintr-un manuscris al său din
2016, în care apar întâmplări recognoscibile şi nume
reale. Rememorate cu scop testamentar, pentru a fi de
folos fiului plecat în Germania, în înţelegerea tatălui şi a
ţării în care s-a născut.
„SF sau literatură confesivă?” se întreabă Ovidiu
Şimonca pe coperta a IV-a a cărţii. Şi una şi alta şi ceva
pe deasupra. Har de a imagina România peste 40 de
ani, când pe meleagurile patriei şi mai departe se va
trăi Tihna Trupească şi Liniştea Sufletească, fără efortul
agasant, mereu reluat de la zero, de la acel blestemat „zid
neisprăvit”. Munca va fi scoasă în afara legii, ba chiar
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pedepsită. Fiecare individ trebuie să facă totul ca într-o joacă, fără
constrângere, în deplină libertate şi cu pasiune. Într-o ţară care se apără
de norii radioactivi cu Brâul Maicii Domnului şi în care Bucureştiul
devine sediul Parlamentului European. Tot acest viitor luminos este
închipuit din oful „diferenţei de viteză cu care funcţionează istoria
şi mersul trenurilor pe la noi”. Mersul trenurilor fiind „cea mai
bună caracterizare a specificului naţional” (Asta îmi aminteşte de
nedumerirea unui englez vis-à-vis de pregătirea călătorilor pentru a
coborî din tren cu minute bune înainte de destinaţie. Să fie nerăbdare
sau teamă de a pierde linia de sosire?).
Romancierul Marius Oprea este mai inventiv decât istoricul Marius
Oprea. Eludează/ defectează mecanismul istoriei pentru a meni
României un destin fericit sau un alt destin. Mizează şi pe noroc, căci
pentru noi explozia de la Kozlodui asta e. Ne lipseşte, în acest mod,
de veşnicul competitor de la sud de Dunăre. Autorul-narator devine,
la 92 de ani, în anul de graţie 2056, primul bazileu al Imperiului.
Sub stăpânirea lui se rezolvă toate problemele cu care se confruntă
societatea, până şi achitarea sculpturii Cuminţenia pământului,
rămasă în subscripţie publică din vremea guvernului Cioloş. Doar cu
un singur pericol se mai confruntă: invazia vikingilor lui Ragnar. Îl
rezolvă însă şi pe acesta, ingenios, prin consilierul copil Knut, care
„ştia despre vikingi mai mult decât ştiau ei înşişi”. Dovadă că autorul
are încredere în generaţiile viitoare. Nu întâmplător şi Imnul Naţional
al Imperiului, Somnoroase păsărele, va fi compus tot de un băieţel,
care-l va şi cânta cu vocea sa plăcută, acompaniat de flaut şi harpă.
Marius Miheţ** citeşte aici un „un Golding luminos”. De acord. Un
alt băieţel de şase ani pe numele său Mihăiţă (Calimente!) proiectează
un studiu despre aclimatizarea iacilor din Carpaţi. De obicei, copiii
îşi întrec părinţii. De pildă, fiul fostului politician Nicuşor Dan îşi
exasperează părintele, rezolvând problemele de algebră înainte ca tatăl
său să termine elaborarea lor. Vikingii îşi vor potoli setea de război,
confruntându-se cu America lui Pană-de-Şloim, preşedintele indianevreu şi-l vor instala pe Alexander Opraea conducător al Statelor Unite
** Marius Miheţ, apocalipsa domestică în „România literară” nr.33-34, p. 12, 2017
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Româno-Americane. De un singur inventator duce lipsă Imperiul.
Cel care să inventeze „telecomanda pentru femei cu un singur buton,
silent”. Fapt care va declanşa în final disoluţia Imperiului.
Din manuscrisul care datează din 2016, Bazileul dictează scribului
său amintiri pilduitoare, vibrante, degajând poeticitate. Despre
„ultimul arbore” şi „pasărea ploii” (basm născocit de o fetiţă de 56 ani), şarpele anguis fragilis, cântecul guguştiucului, drumul spre
insula Amorgos din arhipelagul grecesc, nucul iubirii etc. Fragmente
melancolice din care bazileul dictează reflecţii despre istorie, credinţă,
morală. Reproduce întâmplări picareşti, mitologii biografice, situri
arheologice din ţară, din Grecia sau Turcia, mănăstiri şi popasuri
spirituale. Autorul-narator ajunge să-şi transforme darul de a vedea
sub pământ „în ştiinţă şi meserie”, ajutat de oameni-îngeri ca Pavel
din Galiţa sau Petre Diaconu, să creadă în îngeri şi în prieteni. Chiar
şi după moarte. Sunt evocaţi de dincolo şi de dincoace Alexandru
Muşina, Adrian Bodiu, Gyuri Pascu, Radu G. Ţeposu, Nino Stratan,
Caius Dobrescu, Mircea Martin. Acesta din urmă, ajuns la venerabila
vârstă de 120 de ani, „arată aproape neschimbat, poate i s-a mai rărit
doar puţin părul”. Organizează săptămânal întâlniri la Institutul de
Futurologie, fiind un mediator al polemicilor ce se încing între „Clasa
de Apocalipsă şi Clasa de Viitor Luminos”. (Să reamintim că Marius
Oprea s-a format ca poet la cenaclul literar „Universitas”, condus
de profesorul Mircea Martin, fiind coleg de generaţie cu Ioan Es.
Pop, Cristian Popescu, Daniel Bănulescu, Lucian Vasilescu, Simona
Popescu etc.) Încearcă să se regăsească şi să se vindece de necredinţă:
„... am învăţat că, dacă nu-mi place lumea în care trăiesc, o să şi găsesc
puterea de a crede că o pot schimba, care mă va face ca, într-o bună zi,
să o şi schimb. Iar dacă nu o pot schimba, atunci măcar să mă schimb
pe mine, pentru a putea trăi clipa ce vine ca o rază în râu” (pp. 132133).
Planurile se întrepătrund, după cum am remarcat deja. Caius
Dobrescu e prezent mereu la reşedinţa Bazileului de la Sarmizegetusa.
Vikingilor le place berea Paulaner nefiltrată. Cozmin Guşă devine
ambasadorul Imperiului la Moscova. Bazileul ia legătura cu Putin
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care este de acord să plece Alexander într-o expediţie în America doar
însoţit de ambasadorul său în Imperiu, românul rusificat Vasile Ernu.
Apar şi personaje din „oraşul nebunilor”, de pildă Enăchescu, poreclit
Puşcărie, convertit în faimos bucătar în „Turma păstorului mut” care
i-a adus autorului în 2020 Premiul Nobel pentru literatură, stârnind
„o criză de apoplexie lui Mircea Cărtărescu, care a declarat după ce
şi-a mai revenit că se lasă de literatură şi se apucă de agricultură. Ceea
ce a şi făcut, pierzându-şi toate economiile într-o plantaţie în care a
încercat să facă zmeura să crească în copac, la îndemnul unui escroc.
Şi-a pierdut şi banii, şi nevasta, care a fugit cu ingeniosul agronom
potlogar şi s-a reîntors la poezie – şi bine a făcut, volumul său de
poeme Pseudokinetoerotikon făcându-l celebru în întreaga Europă,
când aceasta încă mai conta, dar, fireşte, nu atât de celebru ca mine”
(pp. 159-160). Cu ultimii doi preşedinţi, autorul este cât se poate de
critic. Traian Băsescu este expulzat din Imperiu, iar Klaus Iohanis îşi
pierde casele şi este nevoit să se mute în gazdă la Sibiu. Mai multe
despre soarta lor găsiţi la pp. 45-46. Sunt pagini scrise cu multă vervă
şi simţ al umorului, un adevărat deliciu de lectură.
De la Nepotul lui Dracula n-am citit o carte cu atâta plăcere. Poate
nu întâmplător, Marius Oprea îl consideră pe Alexandru Muşina
maestrul său, „cel fără de care aceste rânduri fără-îndoială nu ar fi
fost scrise – pentru că el m-a injectat cu toate înţelesurile lui aş scrie
pentru că m-aş scrie. Suprem, nevinovat şi minunat orgoliu!” (p. 75).
Aşadar, cine concepe literatura ca un mod de viaţă scrie o carte bună.
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Horia Ungureanu,
prozator,
Arad

UGEN D. PĂDUREAN a debutat publicistic
cu poezie, în revista „Arca”, în anul 1999, debut urmat de câteva apariţii sporadice în media
arădeană şi în două antologii ale cenaclului literar
„Luceafărul”, din Arad: prima, Borna de la kilometrul 2010, din anul 2010, iar a doua, Antologie
semicentenară, din 2014.
Debutul editorial se produce târziu la Eugen
D. Pădurean, abia în 2017, când autorul are deja
70 de ani, cu volumul de proză scurtă Salomeia,
care a prilejuit scrierea acestor comentarii.
Proza a doua a volumului are un moto din
Arhimede: „Noli tangere cerculos meos”. Să vedem, aşadar, ce găsim, la lectură, în „cercul” domnului Eugen D. Pădurean. Păi, în primul rând
găsim o mare diversitate stilistică, lucru şi bun şi
rău, în acelaşi timp. Bun, pentru că ne dezvăluie
capacitatea autorului de a „alerga” pe reliefuri
variate, şi rău, pentru că se vede că autorul încă nu
este hotărât pe care dintre posibilele drumuri vrea
* Eugen D. Pădurean, Salomeia, proză scurtă, Editura Atelier, Arad, 2017
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să „mărşăluiască” în continuare. Volumul debutează cu câteva remarcabile pagini de lirism bine strunit, adevărate poeme în proză (textul
Aproape un poem este citabil în întregime, la fel ca şi Poveste de iarnă,
fără Moş Crăciun), învelite uşor într-un abur nostalgic, abur care,
de altfel, pluteşte peste aproape toate textele din volum, la fel cum,
peste grădinile toamnei, pluteşte izul inconfundabil, uşor amărui, al
frunzelor uscate de nuc. Observăm că autorul trece cu uşurinţă de la
modalitatea lirică la cea onirico-ludică (se pare că această abordare îi
produce cea mai mare satisfacţie estetică, de vreme ce este practicată
pe multe dintre paginile cărţii) sau chiar „clasică” (pe care o foloseşte
în povestirea care dă titlu volumului, în Maica Steliana sau în Frica).
Cred că textele de acest tip sunt cele mai convingătoare, ele dau cel
mai bine seama de capacităţile narative ale prozatorului. Dacă ar fi să
aleg între aceste trei modalităţi narative, eu aş paria pe „dulcele stil
clasic” şi poate, pe proza poematică.
Pe coperta a IV-a a cărţii, autorul îşi avertizează cititorii: „…Am
povestit întâmplări pe care le-am pus pe… note literare, întâmplări
situate la pragul dintre starea de veghe şi oniric, la interferenţa dintre real şi ficţiune, la limita dintre normal şi paranormal, la impactul
livrescului cu cotidianul (mai ales pe timp de caniculă)”. Adevărat,
câteva dintre povestiri vorbesc despre impactul caniculei asupra
comportamentului oamenilor, animalelor şi lucrurilor, pagini în care
fantezia autorului pare a nu avea limite (ştim din copilărie că febra
prea mare provoacă halucinaţii). Peisaj urban cu caniculă este un
bun exemplu pentru ceea ce am vrut să spun pentru că, aici, vedem
cum canicula produce efecte halucinante, groteşti: „Dar, pe la amiază,
deasupra oraşului se instală un fel de cupolă formată din milioane
de fluturi albi, veniţi din înaltul cerului, care, învârtindu-se în sensul
acelor de ceasornic cu viteză ameţitoare, scoteau un zgomot macabru (…). Oamenii, parcă inspirau nisip fierbinte din Sahara. Plutea
în aer o spaimă nudă care gonea fără ruşine pe străzi (…). Broaştele
zarurilor săriră, căutând un ochi de răcoare. Zebrele de la trecerea de
pietoni se pierdură, treptat, în asfaltul fluid. Căpriorii caselor săriră de
pe acoperişuri, mouse-ii calculatoarelor, smucindu-se, rupseră cablu7-8-9, 2017
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rile, alungaţi de pisicile spaimei. Un cocoş de tablă, zburătăcind de pe
acoperiş, nimeri în cercul larg al găinilor adunate la bârfă (…)”.
Nu de puţine ori, autorul se foloseşte de locuri, situaţii sau chiar
persoane reale din urbea noastră, pentru a crea naraţiuni credibile
din punct de vedere literar, estetic, dar şi pentru a-şi satisface plăcerea
de a povesti, de a imagina poveşti „la limita dintre real şi ficţiune,
dintre oniric şi starea de veghe”. Vechea locomotivă cu aburi 131.001
– „iuţeală maximă 65/h” – chiar există pe platoul din faţa Gării Arad,
cum la fel de reale sunt şi câteva dintre personajele care apar în volum
(Petru M. Haş, Petre Don, Lucia Cuciureanu sau Vasile Zărăndan, ca
să dau doar câteva exemple), sau terenul viran, însălbăticit acum, din
locul fostului combinat de prelucrare a lemnului, din Arad (unde are
loc „Marea deratizare”), cum este şi „Împerio”, noul tramvai verde care
circulă de ceva vreme prin oraş. Unele dintre aceste pagini mi-l amintesc pe Florin Bănescu din Muşchetarii Câmpiei de Vest, povestind
întâmplări şi confruntări cenacliere, petrecute în urmă cu zeci de
ani (…„Într-un colţ, poetul Petru M. Haş, mesteca liniştit acadele
„smulge plombe”… Umblând pe catalige, Bobinuţă lua de zor imagini
video, iar Vasile Zărăndan mă „flash-uia”, dându-se de ceasul morţii,
din toate poziţiile, din genunchi, din capul oaselor, pe coate, pe spate,
pe-o dungă, căţărat pe un stâlp. Petre Don îşi lua notiţe în bloc-notesul său, pentru ediţia de-a doua zi. (…) Ascunsă după lentilele ochelarilor, Luci Cuciureanu lăcrima discret”).
Nu ştiu dacă lui Eugen D. Pădurean îi place proza poliţistă (cea de
calitate, evident), dar observ că unele pasaje, expresii sau formulări
frumoase amintesc (lucru bun, de altfel) de proza scurtă a lui
Raymond Chandler, prin plasticitatea şi prin aerul lor nostalgic, voit
vetust, uneori ( …„un capăt de linie unde până şi speranţele coborau”,
sau „Micul castel (…) părea cufundat în toamna târzie ca o linguriţă
de argint într-un bol de cristal cu miere de tei” (observ că fluturii albi,
fumul havanei şi mierea de tei par a fi micile obsesii ale autorului).
Unde mai pui că nici oximoronul nu-i este străin lui E. D. Pădurean
(Ningea cumplit de liniştit), iar metaforele sunt întâlnite aproape la tot
pasul, amplificând plăcerea lecturii.
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Aşa cum am spus deja, peste mai toate întâmplările din carte (fie
ele „normale”, zbanghii sau chiar deşuchiate) pluteşte un uşor aer nostalgic, uneori, melancolic, alteori, impregnat cu un strop de ironie
livrescă, lucru care cade bine la lectură, aşa cum pică bine o băutură
digestivă luată după o masă ceva mai consistentă. Semn bun. Înseamnă
că autorul nostru rămâne lucid, stăpân pe paginile sale, chiar şi atunci
când plonjează în timpul trecut, căutând, în copilăria-i pierdută, sentimentul siguranţei, al certitudinii rătăcite cândva pe drumul sinuos
al vieţii. Când caută „colţul de Rai al copilăriei”, ca în Poveste de iarnă
fără Moş Crăciun.
Nu pot încheia aceste rânduri înainte de a-mi exprima (oare a câta
oară?) regretul pentru dispariţia de la multe edituri din ţară a redactorului de carte şi a corectorului, cei care ar trebui să fie (alături de autor, desigur) răspunzători pentru acurateţea şi forma finală a textului
oricărui volum.
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Ce & cum

N

U CĂ NU AUZISEM de Sorin Gherguţ (ba chiar îl
auzisem, în cele cîteva ocazii cînd ne-am întîlnit),
dar nu-i citisem nici o carte cap-coadă. Impresii aveam
eu, dar bază pentru ele, ba. Aşa că, atunci cînd am văzut
aşa ceva într-o librărie, întîi am cumpărat-o, şi abia apoi
mi-am dat seama că e de acum şase ani*.
Urmînd empatic imensa lehamite ce tematizează
cartea (ok, nu e numai atît, dar despre restul mai tîrziu,
cînd îmi vine cheful), pe scurt, e vorba de o leneşă pendulare de la expresie la conţinut şi înapoi, înfruntînd
dilema curajului asumării convenţiilor poetice sau a curajului sfidării lor. Totul cu multe & îndelungate popasuri.
Mai departe: clişee de tot soiul, ale gîndirii (bineînţeles)
& ale expresiei acesteia (la fel de bine înţeles), de– şi
re– montate, ca o vrednică ilustrare a subtitlului cărţii.
Condimentat cu (auto)ironie & umor cît cuprinde. Reciclare. Adică: pastişă, parodie, rescriere; nimic din ceea
* Sorin Gherguţ, Orice. Uverturi & reziduuri, Bucureşti, Pandora M,
2011.
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ce aparţine literaturii nu-i e străin autorului, care, în felul acesta, ia în braţe ideea de
tot şi o duce un pas înainte: nu-şi propune
să îmbrăţişeze universul, ci să-l accepte
aşa cum vine, în dezordinea lui (cumva
reflectată într-o dezordine interioară şi,
tot cumva, disciplinată formal): „foneme,
lexeme, sintagme, propoziţii şi gata/ versuri aruncate în volum cu lopata// de la
lume adunate şi-napoi la lume date stricate/ murdărite, descompletate”.
Se poate vorbi de filiaţii, în ordinea
formală, aceea a tehnicii poetice, a versului tradiţional, ajustat pe ici, pe colo,
prin punctele esenţiale. Nu o voi face
– alcătuieşte el însuşi o echipă de fotbal poetic, şi selecţia
mea ar fi, inevitabil, diferită; îl pomenesc doar pe colegul lui de volum colectiv (şi din acest număr de revistă),
Florin Dumitrescu.
După ce am efleurat suprafaţa acestei poezii, după
ce i-am admirat (nonverbal) îmbrăcămintea, poate că e
cazul s-o dezbrăcăm, s-o ecorşăm, s-o sondăm. Adică să
îndepărtăm, ca atunci cînd am avea de-a face cu o ceapă,
strat după strat, în căutarea inefabilei esenţe finale. Adică a
vidului central. Ceea ce, de fapt îl terifiază pe autor. Îl face
să se viseze în tot felul de ipostaze care ocolesc, învăluie,
exorcizează, temporizează, minimalizează, ridiculizează
obiectul fricii.
Exemplul a.): „îngerul meu păzitor (?) îşi taie unghiile
ca şi cum mi-ar tăia o chitanţă// nu sînt unghiile ci e vîrful cravatei lui de chitină// îngerul meu, sub unghiile tale/
se adună, în dîre lumină/ dar sub cravata ta sînt fecale//
cu o zeamă bej, cada, ca şi galaxia, se umple”;
7-8-9, 2017
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exemplul b.): „O cameră goală, eventual cu un fotoliu; name it
«camera lui/ gherguţ», sau, mai bine, «camera raţiunii». Cînd intri
în ea,/ timpul, în lume, stă, cînd ieşi, reporneşte. Singurul lucru pe/
care-l poţi face, cît te afli înăuntru, e să gîndeşti. Ore, ani, o/ eternitate. Nu poţi aduce cărţi, casete, nimic de scris sau de/ înregistrat. În
camera raţiunii nu îmbătrîneşti, dar nici nu te/ odihneşti. (Timpul stă
şi-n lume, şi pentru corpul tău: dacă/ faci flotări, nu-ţi creşte masa
musculară, dacă alergi, nu pleci/ mai obosit sau mai rezistent; dar poţi
gîndi, să tragi concluzii/ şi să le ţii minte)/…/ să stai să cugeţi şi să
cugeţi, şi să cugeţi// pe un fotoliu (al lu’ gherguţ, aka «al raţiunii»), să
cîntăreşti/ aspectele toate// (nu viaţă fără de moarte, nici tinereţe fără
bătrîneţe-ţi cer,/ ci asta: creier scor/ frumos/ din istorie. Măcar o dată
pe cincinal.)”;
exemplul c.) (şi ultimul): „viaţa e o vită./ viaţa e o vată/ în lichior
muiată.// viaţa: o omidă/ ronţăind stupidă/ frunze de salată// îmi
place viaţa, aşa cum în viaţă îmi plac anumite/ mai mari sau mai mici
tîmpenii/ îmi place viaţa, aşa cum în viaţă îmi plac anumite/ lucruri,
mai mult sau mai puţin tîmpite// o muncă-i viaţa, deci la muncă/ în
ordine, cu drag, cu spor// nimic nu-i mai de rîs ca moartea/ cu rîs
adînc, hohotitor// cu rìs porcesc, cu rìs sonor// o muncă-i munca, deci
o muncă/ e munca pentru muncitor”.
Liber explicit.
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Poetica morţii*

L

AZĂR MAGU este un poet prolific, autor al mai multor cărţi de poezie: Întrebări
de toamnă (2007), Monologuri liturgice (2009),
Cascada de nisip (2010), Cartea cu cinci anotimpuri (2011), Sertarul cu trandafiri (2012), Paşi pe
cupolă (2012), Călător pe scări interioare (2013),
Condens (2014), Reflux (2015), Zeţarul (2015).
Recenta Cascada de nisip, apărută la Editura Mirador, se înscrie în stilul în care deja ne-a obişnuit
autorul. Acela al metaforelor, sentimentelor şi
al smereniei creştine. Pentru că poezia lui Lazăr
Magu este una profund religioasă, care pentru a fi
scrisă are nevoie de o raportare intimă la valorile
şi preceptele creştine.
Autorul îşi asumă voit farmecul şi muzicalitatea versului clasic, pe care le frecventează în
aproape toate poemele sale. Nu încearcă să impresioneze cititorul adoptând un stil postmodern la
modă, nici să facă experimente, în dorinţa de a fi
cât mai original. Farmecul stă în substanţa şi sim-

Ioan Matiuţ,
poet, editor,
Arad

* Lazăr Magu, Cascada de nisip, Editura Mirador, 2017
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plitatea poemelor, a gestului pur care le
însoţeşte. O altă calitate a poemelor sale
este că ele se termină acolo unde trebuie,
poetul nediluând inutil şi plictisitor mesajul poetic.
Dialogul cu Dumnezeu este prezent în
multe din poeme şi voi cita în întregime
unul reuşit, numit Călător prin curtea
vieţii, în care autorul invocă divinitatea,
în speranţa că acesta ar putea schimba
condiţia omului, dar acceptând în final
că totul este trecere şi continuitate, în faţa
cărora trebuie să ne supunem smeriţi:
„Doamne sfinte, ceartă vîntul,/ când se crede-n noapte
taur/ şi căsuţa-mi de pe plaur/ o face una cu pământul//
Doamne sfinte, ceartă marea/ ce-n pirat e deghizată/ şi-mi
ia barca-mprumutată,/pâinea, peştele şi sarea.// Doamne
sfinte, ceartă moartea/ ce mă sperie pe cale!/ Mă împinge
tot în vale/ şi îmi ia din mână cartea.//Doamne sfinte, ceartă
timpul,/ care-mi spune – Uite schimbul!”
Obsesia morţii este prezentă în aproape toate poemele,
ca exerciţiu contemplativ. Ea nu este abordată ca revoltă
împotriva inevitabilului şi a voinţei divine, ci ca dorinţă
de păsuire pentru a putea împlini tot ce a început şi propus în această existenţă. Poetul încearcă chiar o conciliere
cu cimitirul, ca viitoare locuinţă după moartea fizică.
Acesta nu este privit ca un capăt de drum, ceva groaznic
şi degradant pentru fiinţa fizică, ci ca un loc de odihnă, o
lume nouă în care îi va întâlni pe cei dragi: „Neam bun
voi fi de-acum cu cimitirul,/ cu crucea, stâlpul, lespedea
şi cripta,/ O lume nouă-n care, zilnic, birul/ îl dau cu
ochiul, lacrima, batista// ...// Dar, până atunci, venim aici
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ca acasă.../ Ne stingem dorul, plânsul şi delirul./ Cu morţii noştri stăm
tăcuţi la masă/ – neam bun voi fi de-acum cu cimitirul.”
Relaţionarea intimă cu el atinge apogeul în versuri care surprind
chiar o personificare a acestuia şi identificarea resemnată a poetului
cu tărâmul în care toţi, până la urmă, sfârşim: „ Eu şi cimitirul/ avem
aceeaşi grupă sanguină/ Aceeaşi durere ne bate în suflet/ şi curge tulbure printre molecule şi bulgări.”
Deşi poetul este structural pesimist, nu este totuşi un fatalist în
adevăratul sens al cuvântului, ci experimentează, prin revelaţie care ia
forma inspiraţiei, depăşirea morţii ca pe un prag spre un nou început.
Citită în această cheie, putem spune că autorul este mai degrabă un
optimist care trăieşte cu faţa spre veşnicie, în care îşi găseşte adevăratul
sens existenţial.
O poezie a trecerii dincolo de alteritate. Un poet care îşi va continua parcursul liric, oferindu-ne cărţi noi şi reuşite poetice de genul:
,,Ne îngheaţă adevărul:/ lumea nu are podele./ Ca un cimitir de stele/
lângă noi se-ntinde cerul.”
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Poftiţi la masa literaturii*

M

Constantin Butunoi,
poet,
Arad

ARAMUREŞEANCA Florica Bud (născută
la Ulmeni, 1957), inginer minier de profesie, a debutat cu poză scurtă (Iubire, sunt un obiect
zburător, Editura Gutinul, 1993), ne-a îmbiat apoi
cu produse tot mai tentate expuse, într-un ritm
demn de invidiat, pe „masa” literaturii: romane,
poezie, literatură pentru copii etc. Membru a
U.S.R., filiala Bucureşti din anul 1988, se implică
în viaţa literară prin desele colaborări cu revistele
importante (redactor asociat al revistei „Nord Literar”, Baia Mare”), deţine preşedinţia Cenaclului
Scriitorilor din Maramureş şi este vicepreşedinte
al Asociaţiei Scriitorilor din Baia Mare.
A intrat cu adevărat în literatură, după unii, cu
romanul Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o zi de
joi, Editura Dacia, 2005, consolidându-şi poziţia
cu Mariatereza sunt eu, Editura Rao, Bucureşti,
2007, roman de ficţiune cu o lucrătură complexă
şi că scriitura sa e atât de bine amprentată încât
poate fi recunoscută şi fără semnătură.
* Florica Bud, Mi-e dor de-o pohtă bună, Editura Maşina de
scris, Bucureşti, 2011
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Cu volumul Mi-e dor de-o pohtă bună,
Editura „Maşina de scris”, Bucureşti, 2011,
ne face părtaşi la o copilărie petrecută
în mediul rural, în jurul localităţii maramureşene Ulmeni, astăzi devenită oraş.
O copilărie senină, plină de „miracole”,
întâlnirea frecventă cu fericirea se întâmpla şi datorită faptului de a nu fi pretenţios:
„Când eram copii, părinţii ne dădeau voie,
mie şi surori mele, să ieşim duminicile cu
alţi prieteni la câte o plimbare cu bicicletele (…). Dintre toate bunătăţile lumii,
pentru noi slăninuţa friptă, alături de ceapa verde sau uscată, porodici (roşii), poprici (ardei), pepeni (castraveţi) era cea mai
gustoasă mâncare.” (p. 6)
În cele 36 de povestiri cât conţine volumul personajul principal este Valeria Maria,
bunica dinspre tată a autoarei: „Eu şi sora
mea ne rugam de bunica Valeria, ea fiind călcâiul lui Ahile în tandemul socăţiţelor casei, ca să
ne facă şi sucitură cu silvoiţ şi sucitură cu măr, deşi ele
hotărâseră altceva.” (p. 57); bunica, ne spune autoarea,
iubea învăţătura, neavând posibilităţi, nu a urmat „şcoli
înalte” să se facă măcar învăţătoare, dar necazul ei mare
era că se măritase cu un repetent chiar din clasa unde ea
fusese premiantă.
Întâlnim şi alte personaje, mai mult sau mai puţin
reliefate: unchiul Florea, preotul Negruţiu, învăţătoarele
Rozica, Maria şi Melania, ţiganca Maria Joski etc.; într-o
lumină aparte sunt prezentaţi părinţii: „Ei, în continuare, erau obligaţi să îşi cultive şi părţile în C.A.P., unde
mămica era şefă de echipă. Părinţii mei sunt oameni din
categoria acelora care vor munci până vor închide ochii,
fără să se plângă niciodată” (p. 114)
7-8-9, 2017
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Aflăm date despre convieţuirea românilor cu etniile din zonă:
„Badea Joska era bărbatul Mariei şi cel care tomnea (repara) oale,
laboşe (cratiţe) şi ligheane. El cârpea sau înlocuia fundurile găurite ale
vaselor din bucătăria gospodinelor” (p. 12)
După ce elogiază bucătăria tradiţională „să mâncăm, ceea ce…şi
cum au mâncat bunicii şi părinţii noştri, măcar din respect pentru
propria sănătate.” (p. 23), are grijă să ne momească, mai în toate povestirile, cu câte o reţetă culinară, ştiută din bătrâni şi preluată de la
părinţi. O face cu atâta minuţie încât creează impresia unei cărţi de
bucate: „ Întotdeauna bunica sau mămica puneau ingredientele zamei
în apă rece. Se adaugă în apă puţină sare, o cupă de un litru de mazăre,
bucata de ciont, o ceapă întreagă, câţiva căţei de usturoi, o legătură de
pătrunjel, foi de dafin şi boabe de piper.” (p. 41)
Autoarea, pentru a da culoare locală povestirilor şi pentru a pigmenta atmosfera cu accente pitoreşti, utilizează un limbaj caracteristic
zonei presărat cu arhaisme/ regionalisme, vocabularul fiind destul de
amestecat ca urmare a coabitării etniilor maramureşene. Acest „joc
lingvistic” ar fi putut crea probleme cititorului fără existenţa parantezelor explicative, ataşate direct în text.
S-a spus că este o carte-document, dar s-ar putea să fie şi o pauză
pentru pregătirea asaltului unei noi culmi a literaturii, eu rămân la
afirmaţia lui Alex. Ştefănescu: „Florica Bud salvează de la uitare ceva
foarte frumos din lumea Românească.”
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Scrie încă din liceu*

A

UTORUL volumului ochiul cu care dumnezeu mă
vede datornic în lăuntrul nimicului, o denominaţie
care te pune pe gânduri, poetul botoşănean George Luca
are o biografie plină, am putea spune, de surprize: gazetar,
imediat după terminarea liceului, betonist, magazioner,
îndrumător de prestări servicii, patron etc.
Multiplele sale colaborări cu versuri, recenzii şi articole politice la numeroase publicaţii dintre care amintim:
„Amfitrion”, „Clopotul”, „Convorbiri literare”, „Familia”,
„Steaua”, „Vatra” etc., a scos chiar o revistă proprie (două
numere), pe care o scria singur, nu l-au putut scoate dintr-o anumită „singularitate”, mai ales în scris, regizată cu
dibăcie dar fără rezultatele scontate.
Este prezent în volumele colective: Vibraţii (1971), Timp
de lumină (1972), Arc peste timp (1977), Caietul debutanţilor
(1981), „Altare” (2007).
A publicat volumele: Speranţa matematică (plachetă
versuri, 1979), Efectul invers (versuri, 1998) şi Eu, ticălosul
şi scârbitul (versuri, 2005). Cei care s-au aplecat asupra
creaţiei sale, dintre care amintim:
* George Luca, ochiul cu care Dumnezeu mă vede datornic în lăuntrul
nimicului, Editura Timpul, Iaşi, 2016
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Al. Cistelecan, C. Ivănescu, E.
Ţarălungă, Fl. Lazăr, Fl. Floresu, Al.
Ştefănescu, H. Gârbea etc., au remarcat luciditatea cu care îşi construieşte
expresia poetică pornind de la o
realitate neconformă cu natura sa,
de aici „revolta” egoului său poetic,
preferând postura de „marginalizat”.
Noul volum, prin tematică, nu
aduce noutăţi, motivele dezvoltate
sunt diverse: faptul cotidian – „am
în evidenţă măturoiul ştergând strada de coroniţele de merit” (p. 7),
relaţionarea proprie cu mediu social
– „sunt un nimeni cu înfăţişare de nimeni/ nici o cameră
de luat vederi nu-l înregistrează” (p. 12), condiţia poetului – „pătrunde acolo unde nu este şi este acolo unde nu
pătrunde/ ţinând aparenţa şi fleacul sub control” (p. 16),
încercare de autodefinire – „vremea mea de graţie nu
durează decât atâta cât mă destrăbălez/ prin cearşafurile
pătate ale contra-zicerii” (p. 28), revolta nu lipseşte dar
recomandă împăcarea cu sine: „îmi ascult tăcerea fiindcă
numai tăcerea mă ascultă” (p. 47), o curioasă lecţie de
morală: „în această clipă încă trăiesc fericit că plătesc
socoteli de răzvrătire” (p. 51); caracterul eterogen este
evident, alături de notele personale ale expresiei poetice
promovată de autor.
Chiar de la început (p. 9), poetul ni se destăinuie, într-o
interesantă, aş zice, artă poetică:
„Vin în faţa calculatorului cu paharul meu de vin/ astfel încât/ intru în metafizica lui şi ies din dimensiunea//
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mea/ astfel încât/ sufleţelul meu smerit şi virtuos în arta tăcerii/ rupe
legătura cu grădiniţa suprarealului”;
Tăcut şi smerit dar nu intenţionează să fie paşnic, ameninţă chiar
„Toată sfânta sfidare se desfată în lăcaşul meu de poezie” (p.10).
Textul de la pagina 40 (din 1974, cartea conţine poezii din perioade
diverse) ne spune că încă de pe atunci autorul practica minimalismul,
a prevăzut şi era „aurolacilor”: „Într-o pungă de plastic incoloră şi/ de
mărimea unei cărţi/ sau măcar în care încape/ faimosul discurs a lui
Demostene/ despre cunună/ îmi încape răsuflarea”; o ciudăţenie întâlnim şi în utilizarea simbolurilor, care produc o schimbare de sens, o
răstălmăcire, deconscrucţie/ diversiune: „n-am decât să scotocesc epopeea din cuvântul primitiv şi/ greutatea/ de transportat la rampa de
gunoi” (p.17), „În toiul zilei, între blocuri, ascult greierii/ în stilul înalt
al Sfântului Ciprian”(p.22) sau „cu mutra domniei sale genialoidă şi
înlocuitoare a lui Christos”(p.43).
Printre cele mai reuşite poeme mi s-a părut Omul din Coşula, unde
se vede că poetul nu a renunţat cu totul la suprarealismul său, din care
cităm: „strămoşii săi mai credeau în vârcolaci/ când s-a întors între
vii şi-a cutremurat clopotniţa mănăstirii/ a mâncat o omletă de-o sută
de ouă şi-o găleată de îngheţată/ (…) a citit trei biblioteci municipale
la lumina lămpii de petrol/ şi-a pus la punct lista lucrurilor interzise
cu desăvârşire/ înainte de a-şi sprijini tâmpla cu braţul ultima oară”
(p.30)
Un poem remarcabil, Capcana (p. 20), conţine o combinaţie de
ironie, revoltă şi acceptarea stării de fapt, în stil personal, cu intenţii
vădit biografice: „chiţcăi ca un şobolan de bunăcuviinţă/ având capcana dulce cadru de referinţă”.
Teoria nimicului este dezvoltată în Lenea realului (p. 27), care
trezeşte interesul oricui, deşi nu are savoarea lui Ioan Es. Pop, din care
cităm: „Aici se distrează şi suferă nimicul/ (…) fiindcă realul leneveşte
după cum lenevesc eu”.
O anecdotică păguboasă întâlnim în Numina Nomina (p.34).
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Discursurile, cu titlu „LERNT MICH GUT LESEN” de la paginile,
75 şi 77, nu impresionează, indiferent de tonul rostirii, absenţa lor ar
fi fost mai benefică.
Grafia şi aşezarea în pagină nu mi s-au părut cele mai potrivite
pentru o carte de poezia, dar una peste alta, volumul este interesant şi
merită citit.
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Răsturnarea clepsidrei*

P

ROASPĂTUL membru al Uniunii Scriitorilor
din România, poetul Constantin Novăcescu,
vine în acest an, 2017 cu două noi apariţii editoriale: Numele (Motete), Editura Junimea, Iaşi şi
VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme, Editura
Waldpress, Timişoara. Despre cea de-a doua carte
voi face vorbire în cele ce urmează.
Este necesar să precizez că poetul Constantin
Novăcescu a mai publicat până acum următoarele
cărţi de poeme: Ca o pleoapă de înger, Editura
Anthropos, 2013; Stromate, Editura Hestia, 2013;
Pneuma sau despre rugul aprins, Editura Anthropos, 2014; Somnium Constantini, Editura Hestia,
2015; Semnătura focului, Editura Hestia, 2015;
Viziunea numărului, Editura Waldpress, 2017 şi
Numele, (Motete), Editura Junimea, 2017.
VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme, cartea
de faţă, este de fapt o selecţie din cărţile apărute
până acum, un fel de prezentare a istoriei eului
liric. Este o retrospectivă a timpului creator, o in-

Petre Don,
poet,
Arad

* Constantin Novăcescu, VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte
poeme, Editura Waldpress, Timişoara
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cursiune în spaţiul de dinainte. Volumul
retrospectiv al poetului este o evaluare a
nisipului scurs din clepsidră, o întoarcere
spre faţa pre-avută. Structural, însă, volumul începe cu poeme din ultima carte
apărută, cea din 2017 şi se încheie cu cele
din prima carte publicată, poeme din Ca
o pleoapă de înger, apărută în 2013, criteriul temporal al apariţiei fiind inversat,
cu alte cuvinte. Este gestul Demiurgului
de a întoarce clepsidra pentru un nou
început (?). Vom vedea... Deşi a debutat
editorial destul de târziu (în anul 2013),
timişoreanul Constantin Novăcescu a
fost o figură familiară a cenaclurilor, publicând versuri doar prin reviste literare
– debut, „Tribuna”, 1969. Era perceput ca un spirit rebel,
greu de publicat şi de acceptat în acele vremuri. De altfel, multe poeme din prima carte fac obiectul unor „poeme arestate şi recuperate”, fiind socotite corpuri delicte
dintr-un dosar de urmărire a securităţii: „Dosar I 2358
19/ 2 (1983-1985 Telex col. M şef inspectorat Timiş către
Direcţia II Bucureşti «în perioada cât a fost student/ a fost
semnalat ca fiind autor/ al unor versuri tendenţioase,/
pesimiste, exercitându-se asupra/ sa influenţă pozitivă»”
(Floarea nisipurilor, pag. 122).
Poemele cuprinse în acest volum relevă tangajul poetului în jurul axei sacru-profan, fără a se hotărî definitiv, preferând sugerarea, ambiguitatea: „se-nalţă prin clopotniţa/ părăsită de îngeri/ se frânge-ntre umbre/ în piaţeta
pentru jocuri de-o seară” (Semnătura focului, pag. 35).
Despre poemele din tinereţe ale lui Constantin
Novăcescu, Livius Petru Bercea spune: „Sintaxa însăşi
este unul din semnele acestui nonconformism. Unităţi
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sintactico-logice, «sparte» de limitele versurilor şi creând senzaţia
unui abrupt de continuitate a expresiei, se refac la o citire incantatorie, litanică, într-un ritm cu legănări melodice de necontestat, aproape
impuse de text, care asigură decriptarea corectă a mesajului.”
Mai încoace, mai înspre prezent, în volumul Numele (Motete), poetul – care profesional este cercetător în domeniul IT – se simte atras,
ca artist al cuvântului şi ca pacient al sufletului, de elementele primordiale: apa, aerul, focul, timpul-clepsidra, elemente care-l converg
spre descoperirea a noi dimensiuni ale creaţiei, nelăsându-l de mână,
însă, pe Dumnezeu-Creatorul: „apa care purifică/ praful de piatră/ de
silex/ laptele/ vinul de palmier/ / şi mâna divină/ arta regală/ ordinea/
incantaţia/ numele.” (Numele, Motete), pag.17).
Întreaga carte relevă un poet aşezat între luminile unor adevăruri
dorite şi înfrângerile din fantele nevăzute, nepipăibile ale cunoaşterii
de sine.
În ansamblul ei, VIZIUNEA NUMĂRULUI şi alte poeme poate fi
percepută ca o reevaluare a creaţiei, o întoarcere spre începuturi, o
răsturnare şi o decriptare inefabilă a nisipului fierbinte al clepsidrei.
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Puterea condeiului*

C

AMELIA CHIFOR este la prima ei carte de autor,
deşi a mai semnat poezie în două volume colective
(Tainele inimii, 2011 şi Porţi deschise, 2012).
Surprinzător – sau mai degrabă, nu? – debutul de autor al poetei din Pecica este cu o carte de istorie literară,
aceasta de faţă, o monografie literară intitulată sugestiv şi
imperios, Condeie pecicane. Normal te-ai fi aşteptat ca în
mod firesc autoarea să debuteze cu o carte de poezie sau
dramaturgie, ţinând cont că a publicat îndeosebi poezie,
ea scriind şi trei piese de teatru, toate trei jucate pe scenă.
Ei, bine, nu, Camelia Chifor n-a făcut-o, surprinzându-ne cu
o carte despre scriitorii localităţii sale de baştină, micuţul
orăşel din Câmpia de Vest, Pecica.
Profesor de Limba şi literatura română, fondatoarea şi
conducătoarea unui cenaclu literar, Camelia Chifor, şi-a asumat toate riscurile posibile, şi a îndrăznit să pună între
coperţile cărţii sale istoria unor condeie răsărite şi for* Camelia Chifor, Condeie pecicane, Editura Azbest Publishing, Şiria,
2017
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mate la rădăcina spicului care dă aroma
Pitei de Pecica. Căci în Condeie pecicane
este vorba despre oameni de litere născuţi
pe aceste meleaguri.
Parcurgând o bibliografie impresionantă,
adunând date şi informaţii din documente,
multe inedite, Camelia Chifor mărturiseşte
la începutul cărţii sale că „această carte nu
s-a dorit a fi o lucrare ştiinţifică şi, cu atât
mai mult, una exhaustivă”, din contră, „am
scris această carte, cu inima”.
Şi totuşi, cartea este şi poate fi percepută
şi ca lucrare-document, căci găseşti în ea
lucruri foarte interesante, utile pentru
cercetătorii literari. Bunăoară, aflăm din
cartea Cameliei Chifor că Roman Ciorogariu, marele patriot şi episcop, născut la Pecica, membru de onoare al
Academiei Române „peste o jumătate de veac a fost un excelent slujitor al condeiului şi extrem de activ… ziarist de
mare prestigiu, care a semnat sute de articole cu caracter
naţional-politic, social, cultural şi religios, semnând cu
pseudonimele «Unchieşul» şi «Preotul bătrân»„. Nu mai
puţin interesant este şi corespondenţa pe care Roman
Ciorogariu a avut-o cu I. L. Caragiale şi cu poetul Octavian Goga. Iată un fragment dintr-o scrisoare adresată
lui de marele dramaturg: „Mult stimate domnule Roman
Ciorogariu, Îţi mulţumesc pentru extrem de interesanta
dumitale publicaţiune pe care ai binevoit a mi-o trimete
şi care îmi clatină din temelii părerea ce aveam despre
stările de la voi. Ciudată lume, ce-I drept! Dumnezeu s-o
facă normal, aşa ca stările regionale să se potrivească legilor universal de dreptate şi omenie, măcar de suprafaţă,
dacă nu şi în fund – lucru de dorit pentru orice neam de
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oameni… Al Dumitale, Caragiale, 8/2 III-1912, Scholberg bei Berlin,
Innsbruekestrasse, Nr.1„.
Un loc important în carte îi acordă autoarea poetului Lucian Emandi.
Alternând notele biografice ale scriitorului cu citate copioase din
opera poetică, profilul lui Lucian Emandi se conturează clar în carte,
relevând importanţa literară pe care o ocupă în literatura arădeană şi
naţională. Onorându-i numele, scriitorii pecicani au dat numele cenaclului lor „Lucian Emandi„, ca o recunoaştere a valorii sale literare.
Iată un catren reprodus în carte, din volumul Lumina inimii şi dăltuit
pe piatra funerară a poetului de către membrii cenaclului: „Încet, încet
lumina vieţii-apune/ Şi noaptea ca o apă mă înghite;/ Doar ici, colea,
cu sclipociri mocnite,/Mai tremură prin ani câte-un tăciune.„
Prozatorul, poetul şi traducătorul clujean Ştefan Damian, născut
în Hodoş-Bodrog-Arad care a făcut liceul în Pecica, cărturarul şi
culegătorul de folclor Petru Ugliş Delapecica şi savantul, juristul şi
scriitorul de limbă maghiară Zsigmond Ormos sunt doar câteva dintre personalităţile scrisului literar din această monografie a condeielor
pecicane.
Structural vorbind, cartea este împărţită în două mari capitole:
Partea întâi îi cuprinde pe scriitorii mai sus menţionaţi, la care se mai
adaugă câteva nume de scriitori contemporani. Partea a doua a cărţii
cuprinde informaţii despre naşterea şi activitatea Cenaclului Literar
„Lucian Emandi” Pecica, precum şi succinte prezentări ale membrilor,
urmate de scurte creaţii individuale.
Personal, mie mi se pare puţin nepotrivită includerea în Prima
parte a cărţii, alături de marile nume literare consacrate de istorie, a
unor scriitori contemporani, în plină activitate de creaţie, mai ales că
valoarea unora dintre ei este în plină depistare. Cred că era mai potrivit ca acestora să li se acorde un capitol separat, precum s-a acordat
cenacliştilor. Dar, poate, autoarea a avut în vedere alte criterii decât
cele sugerate de mine.
Cartea are la final o postfaţă semnată de Petru Antal, urmată de o
bogată galerie de planşe foto, care sprijină efectiv textul monografiei
literare Condeie pecicane.
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Profesional tipărită (Editura Azbest Publishing), cartea a cărei
copertă a fost realizată de artistul plastic Blazena Miroslava Karkus,
este o apariţie editorială plăcută şi totodată importantă în spaţiul literar local. Este o carte care ne vorbeşte despre puterea condeiului în
raport cu memoria istoriei.
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Incursiune în Montelimat,

strada Andrei Pintilie nr. 1950*

E

Mircea Pascariu,
poet,
Arad

XISTĂ o teorie (cea a relativităţii lui Einstein)
care spune că timpul trecut, cel prezent şi cel
viitor există concomitent, iar noi, cei care percepem timpul ca pe un drum liniar cu un singur
sens, suntem, cumva, într-un tren care, din clipă
în clipă, soseşte în prezent şi pleacă urgent spre
viitor. Singura soluţie de a deturna trenul şi a
călători înspre trecut sau spre orice viitor ar fi să
curbăm spaţiul ca pe un sul de hârtie, un fel de
vălurire, un efect de cortină precum „... un pătrat/
aproape cum ţi-ar plăcea/ latura egală cu latura/
egală cu viaţa, egală cu latura, moartea.” Aşa începe această ciudat de frumoasă carte-obiect. Cu
o geometrie aspră, neeuclidiană, cu parametri vizuali, umani, discreţi şi cu elemente finite extrem
de complicate în spate, cum nicio axiomă nu şi-ar
permite.
Andrei Pintilie are cel puţin două identităţi,
ambele reale.
* Andrei Pintilie, Efect de cortină/ Poezii (1966-1986), Editura Charmides, Bistriţa, 2016
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Născut în 1950, a publicat prima poezie
la 15 ani, iar în 1994 a apelat la Regina arsă
hotărându-se să se dematerializeze. A fost
un critic de artă apreciat, un profesionist,
dar şi un altruist. Estetician şi cercetător
al artelor vizuale, unele deschizătoare de
drumuri (în domeniul istoriei avangardei
şi modernismului românesc), a fost şi,
mai ales, a rămas un reper al relaţiei To be
or not to be? Andrei spunea Let it be. Mă
grăbesc să scriu aşa cum m-a învăţat Kurt
Vonnegut, să vă dau informaţii: Andrei a
stat o vreme cu Mariana Marin, căreia toţi
îi spuneau Madi, el îi spunea Mănuţa, tata
lui Andrei era poet, sora lui Andrei, Ileana
Pintilie, s-a îngrijit de această carte, Mircea
Roman însoţeşte paginile cărţii cu gravitate, prietenie
exemplară şi foto-tablouri în incipiturile alegoriilor cu
lucruri care sunt frumoase, sunt exact Andrei.
Născut în 1950, celălalt Andrei nu a rezistat la următorul Autoportret: „Murdară lumina plesnind în catarame/ pe fundul căştii mai am un strop de apă/ [...]/
adînc plînge pădurea/ divinul Ely Sin/ peste Montelimat,
ca o prăbuşire/ ploi, ceţuri, gheţuri vin/ Incertă, singură
mişcare/ parcurgînd strada Andrei Pintilie/ (născut 1950)/
numerele caselor nu există şi casele însele/ nu există dincolo
de durerea şi mişcarea mea [...]”. Apoi urmează Andrei din
păr de cămilă & (de data asta pe pânza lui Mircea Roman)
Piramidă, tuş, acuarelă, cretă colorată, 1985.
Adevărul e că nimeni nu ştie cine a fost Andrei
Pintilie. Am greşit, în loc de nimeni, citiţi puţină lume.
Ce frumoasă ar fi fost fraza asta trimisă la finalul acestui
articol, construită direct pe ruta Podului Minciunilor din
Sibiu...
7-8-9, 2017
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Avem o problemă: cum poţi să scrii la 16 ani (adică în 1966, într-o
climă proletcultistă) ceva aşa: „Sferă, durînd veşnicii cu perfecţiunea
egală,/ plin mie însumi, rotunjit în sine exterior/ pocal pentru lumină
– să toarne bucuria multă,/ cu mâna tremurîndă, celui ce tace prea
deplin [...]”. Şi, cronologic, mai târziu. Am crezut că ne lămureşte, în
Cuvânt înainte, dna profesoară universitară Ruxandra Demetrescu,
fostă colegă cu Andrei: „Mai complicat este răspunsul la întrebarea:
de ce a continuat Andrei să scrie poezie, de-a lungul anilor, când
era student la secţia de Istoria Artei la Institutul de Arte Plastice, iar
mai târziu, când s-a impus ca unul dintre cei mai talentaţi istorici şi
critici de artă din generaţia ’80?” (aiurea, ne-a introdus într-o pasă
formidabilă).
Să presupunem că avem un set de texte şi nu cunoaştem autorul.
Să-i spunem mulţimea P, de la Pintilie. Această mulţime P include
adolescenţa, să o notăm cu A. Mai sunt incluse submulţimile N de
la nimic, D de la afirmaţia Da, R de la real, E de la existenţă, I de la
ireal. Altfel spus, P conţine pe A, N, D, R, E şi I. Să adăugăm un pic
de substanţă vizuală, nobilă şi să inversăm privirea: „Dacă nu priveşti
bine,/ nici măcar bine, ci foarte atent,/ pătrunzător, scotocind locul
cu ochii/ nu-l vezi şi [...]” Mai trebuie să exprim ceva: ştiţi să auziţi
tablouri? Concluzie: citiţi Decese anonime şi veţi auzi Pink Floyd,
citiţi Spurcata păţanie... şi vă veţi aduce aminte de Anton Pann şi de
menestrelul Dan Andrei Aldea.
Dacă ar fi să-i scriu o scrisoare fratelui mai mare aş începe aşa:
„Dragă Andrei, în Montelimat e vară cu zăpadă verde...”
Cam atât am avut de spus, dar am următoarele note:
– m-am întristat la următorul text scris de Andrei: „Poezia a trecut
pentru mine, încet dar sigur, într-un plan îndepărtat: o păstrez pentru
bătrîneţe şi răsucesc de două ori cheia. Dacă pierd cheia înseamnă că
n-a fost să fie, că, în definitiv, nu e nici o pierdere. Şi totuşi, ce frumos
era...”;
– Andrei a făcut o hartă a Montelimatului, e în carte, pe hârtie
galbenă, cu multe amănunte, munţi, vulcani, drumuri, ape repezi, căi
ferate, multe insule (patru), păduri, un far, cred, case cu acoperiş din
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ţiglă sau paie, un tunel printr-un vulcan, toate lucrurile au denumiri
din cărţi şi din mintea lui;
– iată un text preluat din Ochiul în ureche, Meridiane, 2002, scris
de Andrei Pintilie – exemplul de prietenie şi altruism este acesta: „Am
crezut întotdeauna în existenţa unui fel de premoniţie pe care o are un
artist adevărat. Mircea Roman aparţine […]” – Un fel de premiu Nobel
al sculpturii este la pagina 150;
– nu cumva să rataţi Tabacco Blues de la pagina 132. Se termină aşa:
„[…] iată decăderea provinciei, iată/ Basio amurgul tău, iată/ Staulul
cerului lepădîndu-şi gunoaiele.”;
– nu am scris despre imagine poetică şi poezie vizuală pentru că
totul e în carte;
– Mircea Roman are 24 de lucrări superbe transformate în
ilustraţii.
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Anna Rău-Lehotská

Despre poezia slovacilor

români*

P

Anna Rău-Lehotská,
prozatoare,
Nădlac

ATRIK ŠENKÁR, conferenţiar doctor la
Catedra de Limba şi Literatura Slovacă a
Facultăţii de Pedagogie de la Universitatea János
Selye din Komárno (Slovacia) a publicat o nouă
monografie purtând titlul Coordonatele polifoniei poetice a slovacilor din România (Súradnice
básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku). Din
punctul de vedere al clasificării literare, monografia se ocupă de poezie. Autorul îşi menţionează
intenţia: studiul problematicii conaţionalilor din
diasporă, cu accent special asupra poeziei slovacilor contemporani din România.
Textul este împărţit în 12 capitole, prin care
Patrik Šenkár urmăreşte – având ca fundal
intenţiile poetice individuale şi concretizările
– mărturiile poetice directe ale celor mai importante personalităţi de provenienţă dată. În capitolul introductiv sunt prezentate pe scurt punctele
de plecare ale poeziei slovacilor din Ţinuturile de
* Patrik Šenkár, Coordonatele polifoniei poetice a slovacilor
din România („Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v
Rumunsku”), Editura „Ivan Krasko”, Nădlac, 2016
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Jos (axându-se pe România). Drept piloni
de susţinere ai următoarelor capitole stau
mărturiile poetice ale autorilor consacraţi
(Ivan Miroslav Ambruš, Ondrej Štefanko,
Dagmar Mária Anoca, Adam Suchanský),
dar şi ale autorilor care doresc să devină
continuatori ai acestor strădanii (Pavel
Husárik, Jaromír Novák, Anna Karolína
Dováľová, Anna Kalianková). Din monografie fac parte şi autori care până acum
au publicat „doar” o singură culegere de
versuri (Ondrej Zetocha, Anna Rău-Lehotská, Daniel Rău-Lehotský). Mulţumită
creaţiei literare a acestora apare polifonia
poetică menţionată chiar şi în titlu.
Prin metode de interpretare obiectivo-subiective,
desigur, bazându-se între altele şi pe axiomele teoriei
literaturii, istoriei literaturii şi criticii literare adecvate,
Patrik Šenkár subliniază specificitatea dezvoltării istorice
a problematicii de mai sus şi caracterizează continuumul poetic (bineînţeles, în cadrul acestuia şi impulsurile
specifice ale creaţiei autorilor individuali) din acest domeniu. De asemenea, autorul urmăreşte o complexitate
anume: interpretează volumele de poezii şi în acelaşi timp
îşi axează atenţia asupra mărturiilor poetice publicate în
ultimele patru decenii, adică în perioada de expansiune
calitativă şi cantitativă a creaţiei poetice a slovacilor din
România. Decelează întrepătrunderile reciproce (probabil foarte naturale) din cadrul contextului literar slovac şi
român în creaţia poetică a autorilor respectivi care prin
activitatea lor culturală (deci şi poetică) contribuie la
evidenţierea şi promovarea corpusului literar slovac nu
doar în Ţinuturile de Jos, ci şi în Slovacia.
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Prin metodă interpretativă, Patrik Šenkár sondează nu doar motivele şi mijloacele de exprimare ale autorilor, ci şi alte mărturii lirice
(subiective) ale acestora, care apar în diferite forme şi aspecte în fiecare vers. Caracterizează deci declaraţiile lirice individuale care sunt,
în general, bazate pe specificul determinării proprii, spaţiale şi temporale, ale minoritarului, însă care ulterior „evoluează” în forme mai
universale.
Obiectivul general al acestor interpretări este de fapt pătrunderea
în tainele străvechi ale tărâmului universalităţii existenţei poetice. De
aceea, coloana vertebrală a monografiei o reprezintă identificarea şi
interpretarea atributelor (poetice) de ansamblu ale societăţii, ale celor
exprimate, dar şi neexprimate.
Manuscrisul este de fapt un element de noutate, deoarece în afara
publicaţiilor Dagmar Mariei Anoca şi ale lui Peter Andruška („Slovenská literatúra v Rumunsku” – „Literatura slovacă din România”,
respectiv „Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska” – „Scriitori
slovaci contemporani din România”), nu au apărut publicaţii având
tematică similară. Desigur, se pot identifica în el stilul autorului, abordarea şi prelucrarea textului propriu-zis, ca fiind individuale, subiective. Prin publicarea acestui manuscris, în mâinile potenţialilor cititori
ajunge o monografie care prin intenţia sa şi punctul de vedere original
reprezintă o lucrare de pionierat.
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DATĂ cu epuizarea romantismului în lumea Occidentului, prin lentilele simboliştilor, ale impresioniştilor şi expresioniştilor, spectrul Orientului Extrem
se face „văzut” cu o acuitate din ce în ce mai fermă. La
începutul secolului al XX-lea, Paul-Louis Choucond
(medic francez care a petrecut ani buni în Japonia), la
revenirea în Franţa a scris o carte intitulată Înţelepţi şi
poeţi ai Asiei (Sages et poėtes d’Asie, 1923). În această
carte, cam jumătate cuprindea informaţii despre poezia
tradiţională japoneză (tanka şi mai ales haiku). Trebuie
precizat că lui Choucond nu îi era străină lucrarea Basho
and the japanese poetical epigram a orientalistului englez
B. H. Chamberlain. Ba, mai mult, cartea lui Paul-Louis
Choucond este prefaţată de Anatole France care face,
paradoxal, următoarea remarcă, acum stânjenitoare, cum
că: „la Meleagru afli mai multă artă decât la Basho”. O
prejudecată susţinută însă de cunoaşterea foarte bună, pe
care scriitorul francez o avea asupra poeziei europene, de
la origini până în vremea lui (sfârşitul secolului al XIX7-8-9, 2017
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lea). Dar, odată semnalul dat asupra poeziei japoneze, descoperindu-se
apoi şi „mirajul” ikebanei, a gravurii şi caligrafiei din aceeaşi lume
îndepărtată, artiştii plastici, dar mai ales poeţii din prima jumătate a
secolului XX se trezesc în faţa unor experienţe poetice extraordinare.
Paralel cu aflarea altor perimetre culturale şi spirituale din Extremul
Orient, din Africa continentală, din Australia aborigenă, la care se
adaugă mai vechile descoperiri din Asia centrală (Arabia, China, India, Iran), lumea Japoniei e mai fascinantă deoarece arhipelagul extrem oriental cultiva până prin anul 1860 o izolare şi un conservatorism ferm. Odată cu deschiderea către lumea exterioară, a dinastiei
Meiji (1868-1912), occidentul european descoperă arta, cultura şi, în
special, literatura japoneză în formele ei cele mai profunde. Deasemenea, istorici, sociologi, antropologi, de primă mână, descoperă, în profunzime, spiritualitatea niponă, aşezând literatura, în special poezia,
pe coordonate care ţin cont, aşa cum am mai spus, în primul rând de
spiritualitatea acestui popor misterios şi extraordinar. Alte raţiuni, alte
tipare, alte sensuri se pun acum în discuţie. Altele, cu totul deosebite,
sunt principiile cu care „jucau” europenii la masa artei, faţă de coordonatele culturale şi spirituale nipone, la acest început de secol XX.
Din multitudinea de „esenţe” şi de „trasee” pe care le cunoaşte arta
– şi implicit poezia – niponă, ne oprim doar adupra a două concepte:
tanka şi haiku-ul.
Între începuturile liricii nipone şi poezia modernă japoneză de
azi există, printre numeroasele nuanţe de stil şi formule poetice, o
constantă, o valenţă specifică, şi anume că versul scurt, miniaturizat,
îi sunt caracteristice. Alături de ikebana (aducerea vieţii vegetale într-o
încăpere prin buchetul esenţializat, uneori la o singură floare), bonkei (peisajul pe o tavă), bonsai (arta creşterii arborilor pitici), tanka şi
haiku-ul sunt „mici bijuterii”, fireşte lirice, în care simbolul joacă un
rol preponderent. Comunicând prin cuvânt, aceste două specii lirice
nu fac decât să contureze, o dată în plus, aceeaşi dragoste pentru flori
şi natură. În lirica europeană apetitul faţă de natură este statornic, mai
ales, în literatura din epocile romantică şi parnasiană. La fel, speciile
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lirice nipone nu pot fi concepute fără natură. Cultul pentru aceasta,
în „ţara cireşilor în floare”, nu este un demers facil. Este de fapt o contopire cu „substanţa primordială, vegetală, minerală şi spirituală în
acelaşi timp. Niponul nu cunoaşte religiosul dar se învăluie în sublimul „maieutic”, cum spunea nu demult un notoriu reflexiv european.
La originile ei, poezia niponă porneşte din filonul anonimilor,
care au creat „dodoitsu”, o formă de poezie populară sub formă de
catren, care totalizează 26 de silabe (7+7+7+5). Apoi, în secolul al
XI-lea, „imayo-uta”, un catren cu versurile de câte 12 silabe, şi cu o
cezură după primele şapte, care formulează „ko-uta”, mici cântece şi
balade din perioada Muromachi (1392-1603). „Uta” în limba japoneză
înseamnă şi poezie şi cântec. Aceste mici cîntece şi balade erau recitate-cântate de „kataribe”, un fel de trubaduri nomazi. Prin aceşti
trubaduri, autori şi, în aceeaşi măsură, interpreţi, „ko-uta” iese din
mixajul sincretismului, cuvintele devenind literatură propriu-zisă, dar
mai ales o compunere poetică în adevăratul înţeles al cuvântului, unde
cuvintele definesc imagini şi stări. Autorii trubaduri încep a se organiza, constituindu-se într-un fel de bresle.
Scrierile din perioada arhaică − Kojiki (Cartea întâmplărilor străvechi) şi Nihon Shoki (Analele nipone), din prima jumătate a secolului
VIII − conţin cele mai vechi poezii nipone. Specii precum „choka”,
„nagauta”, „mijikauta”, „katauta” formulează un fel de finaluri din care
mai târziu se va naşte „tanka”. Cel mai vechi florilegiu liric nipon,
Manyoshu (Culegere a celor zece mii de foi), alcătuit imediat după secolul
VIII, cuprinde 4496 de poeme, din care 4173 sunt tanka. Tanka (hanka)
sintetizează şi se finalizează într-un poem mai amplu la începuturi, însă
care devine în timp un poem de sine stătător. Perioada de înflorire, de
fapt de statornicire, a acestei specii, desăvârşirea ei, se continuă până în
secolul la XII-lea. Se cuvine amintit şi faptul că printre marii creatori de
tanka (împăratul Nintoku, prinţul Yuhara, bonzul Sosei, Shiku, Roka,
Horo, Inoue, şi alte câteva sute) se numără şi doamne (prinţesa
Hirokawa, doamna Sagami, doamna Hojiju, doamna Ise, Murasaki
Shitikbu, Izumi Shikibu, şi alte deasemenea câteva sute).
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În literatura japoneză de astăzi, „tanka” rămâne încă o specie literară foarte puternică. Modernizarea în Japonia a pornit de la înseşi
„esenţele” ei ancestrale. Nu însă într-o sistemă vetustă, formală. Tanka, precum şi haiku-ul se circumscriu aceleiaşi dorinţe de înnoire
perpetuă. Canonul poeziei la japonezi este disciplina şi rafinamentul.
Haiku-ul − ca un desăvârşit demers stilistic − poate fi suprapus
peste „tanca” numai în măsura dorinţei de esenţializare.
Una din căile genezei haiku-ului poate fi socotită rafinarea poeziei
tanka în perioadele Nomboku cho (1333 –1392) şi Muromaki (1392
– 1602), când tanka s-a aristocratizat, nobilii considerând acest poem
un galant joc de societate, dar şi o împletire de metafore-metonimii
şi de calambururi (keniogenuri, adică cuvinte cu mai multe sensuri)
toate dând naştere la „renga”, o „poezie-legată” sau „poemul-în-lanţ”.
Astfel, este înlesnită apariţia unui nou gen de poem japonez şi anume
haikai sau haiku. Tanka s-a destructurat în două: în „kami no ku” (poemul de sus), un tristih iniţial de 17 silabe (5+7+5) şi un „shimo no
ku”, un distih final de 14 silabe (7+7), cu o cezură obligatorie între
cele două părţi. Există, deasemenea, un dialog („mondo”) între cele
două. Îndrăgostitul trimite iubitei un „kami no ku” (tristihul), după
care primeşte un „shimo no ku” (distihul). Este celebru dialogul dintre Yakamochi, vestit poet din vremea aceea, şi o călugăriţă:
„Se plantează orez –
Undele râului Saho
Sunt zăgăzuite
.................................
Atunci când lanul va da rod
N-ai să-l împarţi cu cineva?”
„Renga” (poemul în lanţ) se divide încet-încet şi generează noua
formulă: «haiku» (cu transcenderea: «hokku» → «haikai» → «haiku»).
La început, haiku-ul a avut un caracter epigramatic. Genul nu e străin
şi de o tulburare istorică, o dată cu apariţia olandezilor la ţărmurile
Japoniei. Nu insistăm asupra acestui moment. Însă conservatorismul,
combinat cu rafinamentul japonez, sunt domenii cu care olandezii, şi
implicit europenii mai târziu, vor avea mult de furcă.
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„Cei şase înţelepţi ai poeziei haikai” (Haimon no roku-tetsu):
Sokan, Moritake, Teitoku, Teishitsu, Soin, şi, nu în ultimul rând, Basho,
menţin caracterul epigramatic al haiku-ului, ca, apoi, începând cu secolul al XVIII-lea în lumea din afara aristocraţiei nipone, închistată
şi riguroasă, formată mai ales bogaţii negustori şi orăşenii însetaţi de
cultură, apar „hajinii”, poeţi însetaţi şi ei de cultură, călugări vaganţi,
adepţi ai sectei budiste Zen, care duc o existenţă precară de artişti boemi, mari peisagişti, dar neispitiţi de averi şi ranguri nobiliare. Dacă
tanka, clasicizantă, aristocratică, are ca rezonanţă plastică şcoala de
pictură Tosa sau Kano, ambele rafinate şi „academizate”, haiku-ul are
corespondent în şcoala picturii realiste Ukiyo-e, care reprezentă o
lume de stampe ilustrând arta populară.
O dată cu anul 1868 începe Epoca Meiji (Luminată), când
Mutsuhito, a cărui domnie ţine până în anul 1912 (el însuşi autor de
tanka), şi care deschide Japonia către Europa. Literatura japoneză se
occidentalizează rapid. Se înfiinţează presa, apar reviste culturale, edituri. Marii lirici europeni şi americani sunt traduşi în japoneză. Se
scormoneşte puternic în tezaurul literar vechi japonez. Se redescoperă
şi mult abandonatul poem lung, pentru a genera „shintaishi” (poezia
în formă nouă), versul lung de 12 silabe. „Jiyu-shi”, versul alb sau liber
este intens cultivat. În acelaşi timp însă versul scurt, în special tanka
şi haiku-ul, sunt aduse din nou în poezia modernă japoneză, în special prin eforturile poetului şi filologului Okiai Naobumi (1861-1903)
care publică Noul cod al poeziilor scurte (Shinsen katen). De asemenea
Yosano Akito (1878-1941) şi Ishikawa Takuboku (1885-1912) creează
noi poeme scurte pornind de la liricul străvechi şi frumuseţile clasicelor, de acum, tanka şi haiku.
Occidentul este fascinat de poezia clasică japoneză şi de filosofia Zen. La Paris, la începutul secolului XX, printre freneziile tuturor ismelor eliberatoare, „haika”-ul devine o modă. În America
se înfiinţează „Societatea internaţională a poeziei tanka” de către Judith Gauthier (1850-1917) precum şi de prinţul Saionji Kimmochi
(1849-1940). La Paris se creează „Şcoala internaţională Tanka” unde
se publică începând din anul 1935 o revistă trimestrială de poezie
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japoneză. Cele două specii lirice scurte „invadează”, până la inflaţie,
palmaresul poetic al marilor autori occidentali. Amintim doar pe laureatul premiului Nobel din 1963, Ghiorghios Seferis ca autor al ciclului
liric Haikaiuri, sau pe americanul de origine niponă Keneth Yasuda (cu
pseudonimul Shonson) autorul Experimentelor în limba engleză, ori
Don Eulert cu 90 haiku end 10 senriu. Splendide sunt şi haiku-urile
spontane ale lui Giuseppe Ungaretti. Dintre poeţii români importanţi,
care au îmbrăţişat aceste formule speciale, se numără Ion Pillat, Aurel
Rău, Veronica Porumbacu şi Nichita Stănescu. Toţi marii poeţi europeni precum şi cei americani au înţeles însă că tanka şi haiku-ul nu
pot exista cu adevărat decât în mediul lor artistic natural. François
Toussaint spune că „prin originea sa japoneză şi prin însăşi esenţa lui,
haikaiul nu poate admite nicio adaptare, nicio copiere, şi nici, ca să
fim drepţi, o traducere veritabilă. A concepe un haikai francez este la
fel de absurd şi de irealizabil ca şi a compune un alexandrin nipon”
(Histoire des litteratures, Gallimard, Paris, 1955, în capitolul dedicat
literaturii japoneze).
Poezia japoneză, ca şi cea prehomerică, orpheică, nu are jaloanele raţionalităţii, ale concretului nostru pozitivist. Simbolica ei este
alta. Efemerul, scânteia, clipa sunt marile dimensiuni ale Orientului.
Arădeanul prin adopţie Al. T. Stamatiad a intuit printre primii poeţi
români acest lucru. El a oferit cititorului vremii interbelice câteva
crâmpeie din poezia chineză şi japoneză. Pentru acest lucru el a fost
premiat de Academia Română în anul 1926. Şi astfel generaţiile de
cititori români din perioada interbelică au aflat, în sfârşit, că japonezii
au atins perfecţiunea şi în domeniul artei poetice. Tanka şi haiku-uri,
miniaturi poetice de cinci sau trei versuri au creat şi alţi poeţi români
precum: Alexandru Macedonski, Ion Pillat, Traian Chelariu, după
care urmează mai noii Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Aurel Rău,
Vasile Smărăndescu, Toma George Maiorescu, Petre Stoica, Romulus
Bucur, Elena Bogdan, Constantin Severin şi alţii. Ca noutate consemnez evenimentul din 2003, când poetului Vasile Moldovan i s-a acordat premiul special la Concursul internaţional de haiku „Shigureki”
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desfăşurat la Ise, oraşul natal al lui Basho, părintele haiku-ului, sau
acordarea în 2009 a premiului „Kusamakura” tot în Japonia poetului
Marian Nicolae Tomi pentru poeme în stil nipon. Nu e cazul să insist cu excursul bibliografic pe această temă, dar este simptomatică
deschiderea, am putea spune generoasă, pentru rigoare şi inefabil în
poezia românească în contrabalans pentru ritos sau vulgaritate, tuşe
ce se lăbărţează cam prea agresiv în poezia actuală.
*
Termeni specifici folosiţi în genurile literare japoneze tradiţionale:
aware este calitatea de a mişca sufletul cuiva anume (în mod absolut subiectiv); dacă eşti patriot, drapelul ţării tale va avea aware, cel al
altei ţări, chiar dacă e mai frumos, nu va avea;
hokku sunt cele 3 versuri de start dintr-o renga sau tan-renga;
karumi („uşurinţă”) este cel mai controversat termen din poetica niponă; a fost introdus de Bashō spre sfârşitul vieţii şi înseamnă
utilizarea limbajului popular, informal într-un haiku, renunţarea la
cuvinte de origine chineză, dar şi la calambururi, la jonglarea cu polisemia omniprezentă în limba şi poezia japoneză; de aceea, Bashō a fost
părăsit de cel mai drag discipol al său, marele poet Enomoto Kikaku,
acesta reproşându-i că „predica prăbuşirea poeziei în vulgaritate”,
disputa neîncheindu-se nici până azi (ea este mai acerbă în Japonia,
dar există latent şi în Occident (unde se poate spune că haijinii care
scriu şi tanka sunt mai înclinaţi să respingă karumi, iar cei care scriu
doar haiku, senryu, haiku-noir etc. sunt mai înclinaţi spre poziţia lui
Bashō), karumi fiind uşurinţa, dezinvoltura, firescul, naturaleţea, şi de
aceea se spune că haiku-ul e poemul unei respiraţii, trăirea prin el fiind spontaneitatea firească a minunii, expresia gestului cel mai simplu
şi inevitabil al vieţii; haiku-ul nu e doar un simplu gest vital, ci şi umil
şi totodată indispensabil, pe cât de fragil, pe atât de grav;
kigo (sinonim, mai rar utilizat, kidai) e un cuvânt care semnifică
anotimpul, obligatoriu în haiku şi tanka, neobligatoriu în senryu; acest
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cuvânt ajunge să semnifice anotimpul în urma unor asociaţii mentale
condiţionate psihologic şi cultural şi variază geografic şi temporal, de
aceea, trebuie mereu noi sintagme poetice, codificări originale;
kireji este cezura; obligatorie în haiku sau în primele 3 versuri ale
unei tanka;
kukai e un concurs de haiku desfăşurat în felul următor: se ajunge
la o competiţie între mai mulţi poeţi, unul din aceştia renunţând de
bunăvoie să participe şi devine secretar, colectând poeziile celorlalţi,
pe care le transcrie, doar el cunoscând legătura dintre poezii şi autorii lor, apoi ceilalţi „arbitrează” dând punctaje fiecărei poezii, în
scris şi în secret (şi abţinându-se de la a judeca propriile creaţii) şi
înmânează aceste punctaje secretarului, care face clasamentul; o formă
„democratică” de utaawase;
mushin este imaginea lipsită de frumuseţe clasică; antonimul fiind
ushin; acestea fiind un fel de noduri desfăcute cu unghiile date cu ojă
verzuie ale unor şireturi negre („mushin”), imagine pusă în opoziţie
cu cea a fetei de la ţară care îşi spală părul într-un pârâu de munte
(„ushin”);
onji reprezintă unitatea de bază (silabică) a metricii japoneze;
valoarea pe care poezia europeană o atribuie rimei, japonezii o atribuie numărului de silabe/vers, o tanka având 31 de onji, iar un haiku
17 onji;
sabi („patină a vremii”) e calitatea unei imagini poetice de a exprima ideea de „învechire” şi de „abandon”, îmbinată cu nostalgie şi dulce
tristeţe; un gard de fier ruginit şi năpădit de iederă are „sabi”, pe când
un gard proaspăt vopsit, nu; este calitatea apreciată în haiku, începând
cu Bashō, lucru care se întîmplă mai puţin în tanka;
sedoka reprezintă variaţiunea arhaică la tanka, are 6 versuri cu
structura silabică 5-7-5-7-7-7 (38 de onji), în Japonia nu s-au mai scris
„sedoka” de valoare deosebită încă din perioada Heian (sec.7-9);
wabi („sărăcie„), paradoxal, este frumuseţea rezultând din simplitate, frugalitate, refuzul exceselor, frumuseţea „franciscană”, foarte
apreciată în haiku, la fel ca „sabi”;
yugen este inefabilulul poeziei, fiorul poetic al acesteia.
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Tanka şi haiku-ul definesc într-o proporţie covârşitoare lirica japoneză, cu ceea ce avea ea mai specific şi mai valoros. Potrivit
afirmaţiei lui Karl Petit, tanka este „marea orgă a poeziei japoneze”.
Poetul japonez – afirmă acelaşi – rămâne un autor care „spune numai
a zecea parte din ceea ce simte şi încearcă să sugereze cât mai delicat
cu putinţă celelalte nouă zecimi” (La poesie japonaise, Seghers, Paris,
1959).
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Mircea Nedelciu, Opere 5, Mircea Nedelciu, Adriana
Babeţi, Mircea Mihăieş, Femeia în roşu, Ediţia îngrijită
şi prefaţată de I.B. Lefter, Editura Paralela 45, 2026
Femeia în roşu apare acum în seria Operelor lui Mircea
Nedelciu. Romanul a fost scris în vara anului 1986, după o
pregătire prealabilă în 1985. A fost propus spre publicare,
fără şanse, Editurii Militare şi Cartea Românească, dar
din cauza respingerii e publicat abia în 1990. Romanul,
compus la trei mâini de Emunu (M. N.), Emdoi (M. M.)
şi Personajul A. (A. B.) este cel mai interesant experiment
literar al deceniului IX şi „poate ultimul mare roman european” (după expresia lui M. A. Mooreville, care a scris
prefaţa Cucerirea Estului sălbatic, un fel de roman al romanului în care intră o serie de observaţii; profesionismul
autorilor, adecvarea stilului la conţinut, modernitatea
frapantă şi, desigur, „ironie, sarcasm, umor, erudiţie”).
Roman de succes şi senzaţie, considerat de unii primul
roman postmodern, (după care regizorul Mircea Veroiu
a realizat un film, Femeia în roşu) are ca punct de plecare
episodul uciderii gangsterului american John Dillinger
cu ajutorul bănăţencei Ana Cumpănaşu. Amestecul de
document şi ficţiune, de poveste şi realism postmodern
fac din acest op o lectură de plăcere şi documentare şi un
pariu câştigat al autorilor.
(*****)
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Dorin Murariu, Literatura Banatului. Metamorfozele personajului,
Editura Waldpress, 2015
Cercetarea exegetică a acestui istoric şi critic „e prima încercare critică
de a determina profilul literar al Banatului din perspectiva evoluţiei
personajului literar”. O lucrare îndrăzneaţă despre un areal cultural
traversat de drame şi cronici, gestionată după o sistematică proprie:
În căutarea personajelor întemeietoare, Personajele provinciei şi Personajele contemporaneităţii. Sprijinită pe o bibliografie bine articulată
şi aprofundată, cercetarea devine un roman al personajului bănăţean,
datorită talentului de narator al eseistului, dotat cu o expresivitate
a verbului şi cu un simţ al sintezei izvorât din pasiune. Principiul
listei e ilustrat printr-un efort semnificativ. Avem de a face cu un
cercetător format la şcoala criticii moderne care explorează dimensiunea pitorească a personajului într-un univers crepuscular. O seamă de
scriitori vechi, rămaşi în manuscris se alătură, într-un demers sintetic,
condeierilor şi apoi scriitorilor moderni. Dintre aceştia, Sorin Titel,
Livius Ciocârlie, Paul Eugen Banciu, Gheorghe Schwartz, Mircea Pora
şi Viorel Marineasa sunt prozatorii preferaţi ai lui Dorin Murariu:
„Impunerea conceptului de personaj în literatura română a urmat
o linie bisericească şi una laică. Prima cale a durat peste trei secole
şi s-a bazat pe continua prezenţă a imaginii antropomorfe, ceea ce şi
conducea la sesizarea importanţei acesteia în diverse contexte. (...)
Adesea, imaginea de început a cărţilor era simbolică, personajul fiind
plasat (grafic) în prim-plan, iar atenţia acordată era marcată şi prin
alte elemente răspândite în interiorul scrierilor. În acest mod, cititorul
decoda mesajul mai întâi vizual, fiind pregătit de întâlnirea cu lumea
textului.”
(****)
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Radu Aldulescu, Istoria Regelui Gogoşar, roman, Editura Cartea
Românească, 2015
Istoria Regelui Gogoşar este povestea verosimilă a ascensiunii şi căderii
profesorului Emanuel Victor Calomfirescu, ajuns patron de revistă
după revoluţie, apoi politician şi ministru, susţinător al regimului
Iliescu, un ins dotat cu instinct de adaptare şi fler de oportunist care îşi
foloseşte experienţa (cenaclul şi ideile maestrului Vergilius, profesoratul, închisoarea la Colibaşi, gazetăria) pentru a se îmbogăţi şi a ajunge
în cercurile puterii, întemeind chiar un partid, ”P.U.L”, (Partidul Ultra
Liberal). Povestea vieţii lui Emanuel, ivit dintr-o familie modestă de
olteni, din satul Gogoşu, e un prilej de a radiografia ultima decadă
a regimului comunist, cu viaţa socială, economică şi politică, dar şi
primii ani ai tranziţiei, până la victoria în alegeri a preşedintelui
Constantinescu. Romanul continuă „Cronicile genocidului” prin spectacolul grotesc şi precar al existenţei, prin scene şi personaje memorabile, echilibrate stilistic şi la nivelul compoziţiei, de o diversitate aparte. O poveste neverosimilă de viaţă şi creaţie, sublimată cu inteligenţă
şi luciditate artistică în poveştile verosimile ale romanelor sale. Sau,
cum singur spune: „Ca să scrii roman trebuie să păţeşti ceva”. L-am
putea compara, prin actualitatea „cronicilor” sale, prin spiritul rebel,
cât şi prin profilul de „inamic public”, cu romancierul francez (autoexilat din Franţa) Michel Houellebecq. Un Houellebecq de la Porţile
Orientului, evident. Revoluţia din Bucureşti e văzută prin ochii unui
protagonistului, eliberat din închisoare pe 20 decembrie, unul din cele
mai complexe tablouri ale revoluţiei române şi ale manipulării maselor din romanul contemporan; activitatea presei şi ale angajaţilor din
media, văzute în condiţiile înfiinţării unei gazete de scandal, centrată
în jurul figurii maestrului:
„Asta în vreme ce paginile de cultură ale Glasului Revoluţiei erau
dominate de polemici şi pamflete vizând evoluţia biografiilor poeţilor
de curte care au slăvit familia Ceauşescu, scriitorilor de omagii
prezidenţiale şi literaţilor politruci, scriitorilor-informatori aflaţi în
solda Securităţii, turnătorilor răsplătiţi cu privilegii (meritate, spun
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ei acum, în conformitate cu valoarea operelor) funcţii de conducere,
posturi în diplomaţie, turism cultural etc. Toată şleahta de lingăi,
pupincurişti notorii, siniştrii mâncători de rahat de anduranţă, care,
leşinaţi după bani şi slavă deşartă, şi-au vândut sufletul şi harul pe
care le-or fi avut cândva, dându-şi obolul la oprimarea şi îndobitocirea
poporului român. Nu numai că ei nu se consideră vinovaţi, dar uite-i
scoţând capetele de şerpi veninoşi în presa fesenistă, după mica derută
pe care le-a provocat-o căderea lui Ceauşescu când li s-a propus că s-a
ales praful de sistem şi de comunişti şi poporul le va da cu flit, ca unor
ploşniţe ce sunt. etc.
(****)
Fratele începător Marius, Integrala Ianuş: poezia, Tot ce rămâne din
versurile celui care a fost Marius Ianuş, Editura Garofina, 2016
Aventura vieţii şi patimilor lui Marius Ianuş, ajuns frate de mănăstire,
continuă. După renegarea scrierilor anterioare, în 2010, „din motive de credinţă”, el îşi publică acum, o variantă „definitivă”, Integrala Ianuş, care cuprinde şi versurile din „Anii nebuniei (1993-2010).
După ce a fost o adevărată revelaţie a poeziei noi, cu Manifestul fracturist şi cu inovaţii la nivelul expresiei, Marius Ianuş îşi adună opera
poetică împărţind-o în „Anii pribegiei (2010-2015)” şi „Anii nebuniei
(1993-2010)”. Observăm că „nebunia” creatorului precede pribegia
şi traversează întreaga viaţă şi operă a autorului fracturist. Aşa cum
sugerează în poemul Nebun, dar pe drumul cel bun, poetul e „un autre”/altul, un nebun după Christos şi credinţă; o fiinţă fragilă, zguduită
de revelaţia vieţii de pustnic şi peregrin, zbătându-se ca peştele pe uscat cu speranţa că e posedat de Duhul Sfânt. Poezia pribegiei e, din
păcate, o poezie sleită de miez care reflectă încercarea supunerii, cu
îndoielile şi căderile, cu speranţa unui nou început. O poezie fără
valoarea celei dinainte. Autorul Acatistului căii părintelui Arsenie nu
reuşeşte să găsească soluţia unei poezii mistice profunde şi rămâne
în limitele unei poezii religioase, cu care îşi identifică destinul. Criza
mistică pe care a suferit-o insul aflat de drumul pierzaniei, al boemei
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şi al literaturii văzută ca lucrare a diavolului pare acum un alt gest
anarhic, o cotitură în viaţa sa spirituală. Soldat într-un război nevăzut,
Marius Ianuş nu mai e ce-a fost şi e greu de crezut că va mai fi:
„Aşa eram cu zece ani mai tânăr…/ Aşa eram când inima bătea…/
Domnica răbufnea în somnu-mi vânăt/ şi pentru toate celelalte mă
snopea…// Aşa eram pe când eram mai tânăr,/ mai zgrumţuros şi mai
împleticit…/ Scriam pe-atuncea „Ursul din Containăr”/ şi căutam
pretexte de trăit…// Aşa eram pe când eram un june/ hulit şi adulat
şi bătăios…/ Treceam pierdut prin lumea fără nume/ şi nu ştiam că
merg către Hristos…”
(****)

Dana Nicoleta Popescu, Octombrie, peisaje uitate, poeme, Editura
Waldpress, 2016
Dana Nicoleta Popescu e un cunoscut critic şi istoric literar, traducătoare
şi critic de film ce s-a impus la revista „Orizont” şi în spaţiul bănăţean.
Ca cercetătoare la Institutul academic timişorean a scris o carte despre
Mateiu I. Caragiale şi o alta despre Paul Eugen Banciu şi a pus o parte din
literatura actuală sub semnul barocului. O cercetătoare împătimită, care
e atentă la mitologia şi imaginarul spiritual al scriitorilor contemporani,
nu putea să nu-şi creeze propriul Sesam liric, al secretelor şi cotloanelor
vieţii de zi cu zi. O poezie a ezitărilor şi fragilităţii fiinţei, gata să răzbată,
prin aceste „peisaje uitate” în inima unui ritual platonic. Sunt poeme
reflexive, de o simplitate dezarmantă, pe tema aşteptării, a singurătăţii,
a călătoriei, a condiţiei şi orizontului cititorului elevat, a nostalgiilor intacte. Poeta ezită între construcţiile pure din prima parte şi cele livreşti
din a doua parte a volumului. Discursul său liric se remarcă prin austeritate şi o minimă emisiune de magie:
„Căldură neaşteptată/ în ritualul păgân/ ce zdrobeşte o frunză/ în
pumn// conştiinţa perfectei suprapuneri/ a nervurilor moarte/ pe liniile din palma mea/ vie –// nu mi-a mai fost frică” (Magie)
(***)
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Ionuţ Caragea, Umbră lucidă, Editura Fides, 2016
Nici n-a apucat bine să debuteze, în 2006, că Ionuţ Caragea a publicat în zece ani vreo 30 de cărţi de poezie, aforisme şi eseuri, S F,
memorialistică. Scrie prolix şi fără autocenzură. Pe măsură ce se
apropie de aforisme, poezia e mai puţin lirică şi personală. În ciuda
elementelor provocatoare care îi traversează versurile, I. C. nu pare
a fi la curent cu poezia de azi sau n-o citeşte atent. Activ, hiperactiv, fostul sportiv îşi citeşte versurile ca un actor pe scenă, aşa cum
se vede şi pe coperta I, într-o postură hamletiană, pândit de umbra
lucidă, (perfidă?) a gândirii narodnice. Câteva din titlurile volumelor
sunt atât de patetice încât îi definesc creativitatea şi îi trădează complexele: Delirium tremens, M-am născut pe google, Donator universal,
Negru sacerdot, Guru amnezic etc. Sufletul său „zilier” îşi asumă cu
sârg „analfabetismul literar”, înainte de a se întoarce în Patrie. Dincolo de delirul cu „tremurături de gânduri”, poetul orădean născut la
Constanţa se defineşte prin replici şi cuvinte nepotrivite (raportânduse la Ana Blandiana, de ex.), fără să bănuiască faptul că între omul simplu şi poet n-ar trebui să fie nicio diferenţă. Aşa că se conformează mai
departe unei morale banale – cum spune – încercând să alcătuiască un
tratat al umbrelor, după chipul şi asemănarea sa:
„nu cred în Judecata de Apoi/ judecata mea e acum/ e un proces
al conştiinţei/ stau în faţa voastră şi citesc/ propriile mele poeme/
iar umbra mi-e martor/ şi verifică tot ce vă spun/ înspre binele meu/
înspre binele vostru”
(**)
Niculina Oprea, Ipostaze ale poeziei româneşti, vol. I, Cincizeci de autori, cincizeci de cărţi, Editura Limes, 2015
Poetă şi traducătoare notabilă, din zona Doljului, prezentă în revistele
literare cu cronici de întâmpinare şi recenzii corecte, Niculina Oprea
e o cititoare asiduă a poeziei de azi. Ea empatizează cu ideile şi cărţile
din care citează generos. Formulează idei simple şi distincte despre
aceste 50 de cărţi/ ipostaze pe care le împarte în 3 secvenţe: I. Scri7-8-9, 2017
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itori români contemporani, II. Debutanţi şi III. Cartea străină. Practica poeziei şi memoria culturală, dar şi experienţa de traducător, o
ajută nu doar să definească statutul poeţilor recenzaţi, ci şi să nuanţeze
universul ideatic şi, uneori, valoarea. Se lasă sedusă de spontaneitatea
textului şi de conştiinţa scriiturii, de imaginaţie, dar şi de meditaţia
asupra lumii, vieţii, morţii, iubirii şi poeziei. Deprinsă cu lectura
riguroasă, ea reuşeşte să evite diletantismul, dar nu şi ritualul unei
critici prea ştiinţifice. „Cartea de faţă, ne spune N. O., s-a născut ca
urmare a lecturilor asidue într-o perioadă în care critica de întâmpinare de după anul 2000, fie a fost depăşită de numărul foarte mare de
cărţi publicate, şi atunci criticii literari s-au ocupat fie doar de cărţile
care le-au parvenit de la autori sau de la edituri, fie doar de cărţile
anumitor scriitori aflaţi în cercuri literare a căror vizibilitate ar fi fost
benefică şi unora şi altora (...)”
(***)

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.
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