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Editorial

Vasile Dan

UN DECALOG
Ce nu este o revistă literară/de cultură?

Nu este o marfă. Nu trăiește din vânzare (tiraj), ci este o
valoare a culturii scrise. Datorită acestui lucru mecenatul
(sau subvenţionarea, finanţarea) ei, ca al oricărei valori
culturale e nu doar legitim, ci și vital.

Nu este un ziar fiindcă raţiunea ei ultimă de a fi nu este
informaţia, nici obţinerea unor beneficii concrete sau simbolice de putere.

Nu este nici o culegere de texte literare, fie ele și de valoare,
ci o instituţie critică, de valorizare congruentă, uneori cu
direcţie a culturii scrise. Ea face igienă și ierahii în câmpul
ofertelor literare mai vechi sau mai noi.

Nu este o publicaţie localistă, fie și prin caseta redacţională, ci
una deschisă după criteriul valorii, prestigiului și afinităţilor
elective ale redactorilor și colaboratorilor ei.
7-8-9, 2019
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Editorial

Revista literară nu se perimează a doua zi ca ziarul, potrivit
butadei „Nimic mai vechi decât ziarul de ieri”. Deși ancorată
în prezent ea aspiră întotdeauna la ziua de mâine.

Revista literară nu intră explicit și cu program în jocul
politic al zilei, ci doar în măsura în care ar afecta-o direct.
Substanţa ei sunt ideile articulate și original exprimate în
creaţia literară implicită.
Locul revistei literare e în bibliotecă, pe raftul cu cărţi,
tezaurizată. Nu la coșul de gunoi unde e aruncat, cel mai
adesea, ziarul.

Revista nu e un sport intelectual individual, ci, paradoxal,
unul de echipă. Personalităţile lui nu doar că nu se nivelează,
ci, integrîndu-se în grup, își sporesc credibilitatea și valoarea
prin afinităţi elective.
Revista, precum și cartea, e și rămâne, în pofida înnoirilor
tehnologico-electronice de ultimă oră, legată prin ombilic
de hârtie, ca suport. Așa cum rămâne pictura ca artă legată
de pînză în faţa abilităţilor mereu sporite ale computerului.
Varianta ei pe suport electronic, ca dublură, e, însă, categoric
un câștig salutar: suplinește difuzarea și facilitează lectura ei
uneori în timp real. Dar acest avantaj nu cred că-i anulează
condiţia ei originară, cea pe hîrtie.

În ziar se nasc personalităţi publice accentuate, definite
prin putere: de convingere, politică, economică, morală, pecuniară etc. În revistă debutează „scârţa-scârţa pe hârtie”,
cel mai adesea dispreţuiţi de cei mai mulţi. Mai ales de cei
„puternici”. Dar ei devin, poate nu toţi, adevăraţii puternici:
post-mortem.
8
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Constantin Dehelean

„Casa fericiţilor” sau
reconstruirea istoriei*

R

ADU CIOBANU este un scriitor pentru care „... istoria, aparent greoaie, tăcută, neclintită nu are repere între origini
şi citadin... timpul implacabil ar fi vrut să
aducă un omagiu statorniciei pe care în cele
din urmă va reuşi s-o învingă. A si învins-o
de fapt, deşi duhul casei stăruie încă, îl simt
acum mai viu ca oricând, poate tocmai că-i
ştiu zilele numărate” (citat dintr-o notaţie de
pe coperta a patra a cărţii)
Între romanul Arhipelag, scris într-o formulă autobiografică evidentă, şi romanele istorice (Heralzii, Călăreţul de fum, şi Nemuritorul albastru), Casa fericiţilor se detaşează
voit de formulele epice evocatoare ale roma-

Constantin Dehelean,
eseist,
Arad

* Radu Ciobanu, Casa fericiţilor, Editura Limes, 2019
7-8-9, 2019
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nelor amintite înainte. Aprecierea cititorilor se datorează nu graţie vreunei
forme şocante de inedit, ci datorită stilului şi psihologiilor „impermeabile”
ale câtorva personaje centrale. Cele
trei generaţii evocate în roman au, fiecare, protagoniştii lor. „Buna Daciana”
– Doamna Prodan –, de o imperială şi
impresionantă înţelepciune, vigurozitate şi demnitate, în fapt de o bărbăţie „istorică” – împreună cu aproape
matusalemicul Sofron, asistentul şi
martorul multor drame, care cu siguranţă că au existat în această Casă, la fel de matusalemică, „leagă” evenimentele din Casă la modul
epopeic. Cei trei fraţi, Timotei, Octav şi Radu sunt
nişte firi deosebite, dar care, împreună, formează
osatura puternică a clanului. Timotei, inginer care se
echilibrează psihic şi intelectual cu pasiuni de colecţionar de vârf (numismat şi bibliofil de „esenţă
tare”), Octav, scriitor, fin observator al caracterelor
în primul rând din rândul familiei, dar şi a societăţii,
care sub pretextul „modernizării” calcă în picioare
ce este mai de preţ: adevărurile inviolabile ale istoriei.
Aceştia doi sunt completaţi afectiv de cel mai mic,
Mircea, care „duce povara” unei drame sentimentale
plină de culoare. Familia celor trei formează a doua
generaţie. Cea care „salvează” într-un fel drama Casei, prin necesitatea adaptării la nevoile obtuze ale
societăţii totalitare. O societate în care cei trei plutesc
într-un adevărat slalom desăvârşit. A treia generaţie,
10
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cei tineri, nepoţii, printre care se detaşează Mădălina şi Cristina
sunt cei care „se vor salva” prin adevărate adaptări „contra naturii” într-o societate vorace dar ignomă. Firi absolut opuse se
completează, dând un portret comun, suigeneris, al unei fiinţialităţi în devenire.
„Casa fericiţilor” este un simbol al solidităţii istorice, dar care
se prăbuşeşte sub imperioasa „necesitate” a modernizării cu orice
chip. O anumită forţă a sentimentelor şi a atitudinilor generează
un fel de exorcizare a suferinţei. O trecere „dincolo” de umilinţe
şi grotesc fac ca viaţa să fie privită cu un fel de seninătate, cu un fel
de înţelepciune primară, de a lua totul de la început, cu un fel de
luciditate liber asumată, unde instinctul continuării vieţii devine
sursă de noi energii. Demolarea casei devine un eveniment în
care timpul se precipită ameninţător. Fericirea celor din casă
trebuie să continue într-un fel sau altul. Destinele puternic individualizate au, totuşi, un corolar comun: Familia, clanul. O
familie numeroasă cu individualităţi puternic „amprentate” de
un fel de nobilă origine, comună, în care „buna” este un simbol
la care se raportează toţi, dar care prin ieşirea din indiviziune
nu se separă, ci devin generatoare de alte „tulpini” genetice şi
de familii noi, parcă mai puternice. Vicisitudinile vremii tulburi
întăresc legăturile de sânge dar şi generatoare de noi tulpini.
O senzaţie aproape pozitivă devine stenică, eliberatoare. Este
acelaşi principiu prin care o catastrofă, un cataclism „netezeşte”
drumul spre o lume nouă. Experienţa de viaţă a lui Mircea, fiul
cel mic, lasă deschisă poteca spre o Lume nouă. Romanul însuşi
se termină explicit cu o nouă deschidere. Autorul este conştient
că „demolarea este evenimentul sub care se prăbuşeşte casa
celor care au fost fericiţi în ea, dar nu şi destinele individuale
ale numeroşilor săi locuitori care îşi urmează traseul firesc
înscris în caracterul fiecărui membru al numeroasei familii şi al
7-8-9, 2019
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părinţilor lor, pentru că nu ştiu dacă intenţionat sau nu, pentru
unii dintre membrii familiei, „demolarea”, ieşirea din starea
de indiviziune familială are un sens pozitiv, eliberator: venit
odată cu cutremurele aduse în general de război, dar pozitiv”
(Mircea Anghelescu, O elegie a trecerii, în „România literară”,
nr. 14, 2019). Dar, odată cu derularea prin faţa ochilor noştri
a evenimentelor prezente, autorul romanului parcurge drumul
istoriei Casei şi a Clanului, evenimentele istorice fiind vizibile
tot timpul în fundal. Lumea s-a schimbat de mai multe ori din
temelii, dar ideea de familie rămâne cu o pregnanţă maximă,
aş putea spune puternic subliniată prin drame, enigme, uneori
eresuri şi mituri care „se îmbrăţişează” parcă cu date istorice şi
evenimenţiale obiective. Maica Daciana este un martor care cu
siguranţă că va rămâne viu pe retina sentimentală a fiilor şi a
nepoţilor. Eroii romanului nu fac parte din categoria anonimilor,
nu par indiferenţi, resemnaţi, pasivi, înfrânţi de viaţă. Ei ştiu
că sufleteşte sunt puternici, că viaţa le va dărui totul, numai în
măsura în care diensiunile lor existenţiale nu sunt legate de ideea
de familie. Schimbându-se lumea, ei nu devin relicve dintr-o
epocă de mult îngropată, nu devin buruieni cu spini care să se
agaţe cu disperare de firave raze de soare.
Mărturisesc că, terminând cartea de citit, am avut un imbold
puternic de a o reciti, tocmai pentru ca destinul vieţii fiului cel
mic, Mircea, să poată fi închegat într-o perceptibilă simetrie, ca
alternativă la închiderea a ceea ce am putea numi „cercul fericirii”.
Octav, alias autorul romanului, lasă intenţionat „deschisă”
poarta casei. O stare cristalină, o poveste împletită cu un real
frust, neambiguu, din lumea realului întrun fel imaginat, dar
când autorul însuşi „vine” cu deosebită energie creativă pentru
a da substanţă acestui real care iese din naraţiune spre mine
cititorul, eu, cel care am trecut însumi prin epoca demolărilor nu
12
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numai de case, ci şi de istorie, fiind viu, depun mărturie că şi în
viaţa reala s-a „întâmplat” tot aşa. Însă personajul Octav versus
autorul Radu Ciobanu, se situează oarecum deasupra tuturor.
Dramele personale ale personajelor, precum şi demersul de
fin observator al personajului-scriitor-narator, înlesneşte parcurgerea tuturor firelor epice. Toate personajele se raportează
la narator. Un fel de povestiri în ramă, toate idilele, precum
umbrele şi luminile Casei, sunt strunite mai mult sau mai puţin
de autorul acestei frumoase poveşti. Pagini deosebit de limpezi,
de meşteşugit împletite sunt numeroase. O filtrare prin nimburi
pline de reflexivitate, când descrierea nopţilor (care sunt cele
mai frumoase atât înlăuntrul cât şi înafara casei) sunt pline de
poezie.
Întotdeauna când am citit cărţile acestui autor sensibil am
bănuit o vână poetică delicată. Un exemplu: „noaptea e liniştită,
văzduhul e neclintit şi deodată, deşi nimic nu e deschis, simt
cu tâmplele, sau cu fruntea, sau cu mâinile, un curent de aer
răcoros, mai curând o adiere sau o boare, ca răsuflarea cuiva care
s-ar apleca asupra mea, şi totul nu durează decât o clipă, două,
şi după aceea mai rămâne doar mişcarea unduioasă, aproape
imperceptibilă a perdelei, ca după trecerea unei făpturi nevăzute.
Sau lemnăria bătrână, care trosneşte în puterea nopţii, parchetul
care scârţâie în odăile de sus, de parcă ar umbla cineva cu grijă
să nu-i trezească pe ceilalţi, cu toate că nu e nimeni acolo”.
Reeditarea acestui tulburător şi senin roman, apărut în 1986,
ne prilejuieşte „reîntâlnirea” cu o scriere plină de viaţă, o saga
adevărată. „Această elegie a inevitabilului va fi citită aşa cum a
fost scrisă: ca o dovadă de forţă şi de subtilă înţelegere în acelaşi
timp” (Mircea Anghelescu, în cronica literară citată).

7-8-9, 2019
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Cartea Boemei*

P

Gheorghe Schwartz,
prozator,
Arad

SIHOLOGIA transversală rezumă mobilurile comportamentului uman al individului liber şi sănătos în trei capitole: nevoia
de securitate, sexul şi dialogul cu eternitatea.
Dacă primele două, nevoia de securitate şi
sexul, sunt comune cu cele ale animalelor
superioare, dialogul cu eternitatea se pare
că are loc doar la specia umană. Nu este
vorba aici neapărat despre credinţa, riturile
şi procedurile religioase, ci de nevoia de
a găsi o motivaţie a travaliului cotidian în
condiţiile conştiinţei trecerii limitate prin
această existenţă. („De ce să continui să mă
frământ atât, când ştiu că şi pentru mine, la
fel ca pentru fiecare dintre semenii mei, totul
se sfârşeşte la cimitir?”) Numai că omului
îi vine extrem de greu să accepte situaţia sa
efemeră şi caută supravieţuirea, dacă nu pe
* Ion Nicolae Anghel, Cartea Boemei, Editura Eikon,
Bucureşti, 2019.
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pământ, atunci în ceruri, dacă nu în
viaţa concretă, măcar în postumitate.
Acesta este adevăratul dialog cu eternitatea şi de aici vine speranţa, strădania şi o cât de câtă resemnare activă.
Astfel, trecerea pe pământ îşi poate găsi
justificarea fie prin rolul de verigă al
individului în lungul lanţ al generaţiilor
(„Dacă n-aş fi fost eu, nu s-ar fi născut
urmaşii mei şi nici urmaşii urmaşilor
mei”), fie prin supravieţuirea datorită
unui lucru lăsat în urmă: o casă clădită,
un copac sădit, o invenţie, o carte etc.
Cum nici majoritatea produselor activităţii nu sunt
veşnice, pălind odată cu implacabila scurgere a
timpului, persoanele mai ambiţioase caută să lase
în urmă vestigii cât mai perene. Dacă pe vremuri
izbânda în luptă atrăgea gloria, astăzi VIP-urile se
recrutează nu numai din oamenii foarte bogaţi, ci
şi din artişti şi din sportivi. Micul ecran contribuie
decisiv la acest statut. Literatura, arta în general, par
să fie remediile potrivite, mai ales când autorul este
convins de valoarea operei sale. Cum „nu e om să nu
fi scris o poezie” şi cum multă lume este încredinţată
că „viaţa sa a fost un roman ce nu aşteaptă decât să
fie pus pe hârtie”, scrisul poate tenta drept panaceu
împotriva uitării (atât a lucrării, cât şi a celui ce a
scris-o). Aceste considerente sunt suficiente pentru
ca o numeroasă categorie de indivizi să nutrească
visul de a-şi prelungi existenţa şi după dispariţia
fizică.
7-8-9, 2019
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Un al doilea mobil ce îi face pe oameni să se grupeze în funcţie
de apartenenţa la aceeaşi credinţă (religioasă ori laică), la aceeaşi
naţiune, la aceleaşi idealuri este valabil şi pentru vânătorii de
renume. Aşa cum avem peste tot în lume coagulate ghetouri
ale comunităţilor etnice, enclave în masa majoritară, aşa avem
şi grupurile constituite pe îndeletnicirile comune. Meseriile
au dat de mult breslele, astăzi autorii de frumos sunt cuprinşi
în uniunile de creaţie. Cât de uriaş este nimbul de posesor al
carnetului de membru al unei Uniuni de creaţie mi-a fost dovedit
şi mie, când două personalităţi ale mass-mediei româneşti,
oameni ce apar aproape zilnic pe micul ecran, cărora realizatorii
li se adresează cu „maestre”, au făcut toate diligenţele pentru a
fi primiţi şi „oficial” printre scriitori. Iar când au fost primiţi,
accentuau mereu că au acest nou statut.
Formele instituţionalizate sunt formate din membrii, majoritatea personalităţi accentuate, aşa că se formează şi grupuri
neinstituţionalizate. De veacuri, în România, la fel ca în toată
lumea, aceste grupuri se întâlnesc în spaţii publice, de obicei
în anumite restaurante sau chiar cârciumi. (Multe asemenea
localuri au devenit celebre prin cei ce le-au frecventat. La fel cum
devine renumit şi restaurantul lui Seby Duma, cel din cartea lui
Ion Nicolae Anghel.)
Aceste două mobiluri, justificarea propriei existenţe limitate
în timp şi nevoia de asociere cu cei ce nutresc aceleaşi speranţe,
prin cei ce-şi făceau (fac) veacul la aceste locante s-a ales boema.
Ion Nicolae Anghel, trăind o viaţă întreagă printre artişti, a
cunoscut pe viu şi în profunzime aceste zbateri ale celor consacraţi, ale celor în devenire şi ale veleitarilor. (Cât timp nu
fac rău altora, veleitarii nu trebuie blamaţi, mulţi dintre ei
nici măcar nu ştiu şi nu acceptă că nu au vocaţie, că nu sunt
talentaţi, că lucrul lor nu interesează pe nimeni. Ei sunt publicul,
16
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ei aplaudă ceea ce înţeleg, creează atmosfera, sunt lăudabili
pentru că măcar citesc, pentru că apreciază viaţa culturală. Pe
coperta acestei cărţi, găsim reproducerea unui tablou intitulat
„Scara veleitarilor” şi trebuie precizat că atât artiştii cu har, cât şi
veleitarii urcă pe această scară, doar că primii reuşesc să ajungă
sus, ceilalţi, gâfâind, constată că pentru ei urcuşul se înfundă.)
Anghel ne descrie o armată pestriţă de personaje ale unui
areal în veşnică mişcare, cu oameni suspicioşi, orgolioşi, strâns
uniţi în jurul câte unui scriitor sau artist plastic profesionist care
i-a acceptat la masa lui, care cu prestigiul carnetului de membru
al Uniunii de creaţie devine un sfânt local într-un templu
plin de păgâni. Pentru că sunt socotiţi eretici cei de la masa
concurentă, împotriva cărora abonaţii primei mese sunt dispuşi
să se lupte cu toate mijloacele. Totuşi, cred că marea şansă a
cărţii lui Ion Nicolae Anghel este ca volumul acesta – promis
a deveni prima carte dintr-o pentalogie – să nu fie citită ca o
revistă de enigmistică. Da, e adevărat că unele personaje apar cu
numele real, altele sunt plasate sub nume inventate, rămânând
recognoscibili adevăraţii actori din peisajul Timişoarei, unde
spune autorul că se petrece acţiunea. Doar că boema se găseşte
peste tot, în orice localitate din România, peste tot în Europa,
peste tot în lume. Ar fi păcat să restrângem admirabila carte a
boemei la o îndeletnicire pentru amatorii de rebus.
Volumul lui Anghel vine pe un teren mănos, dar prea puţin
exploatat epic. Ceea ce poate afla cititorul bine intenţionat, dar
cunoscând doar din cărţi viaţa scriitorilor şi a artiştilor, o poate
afla din biografiile romanţate ori din volumele de amintiri.
Cartea Boemei de Ion Nicolae Anghel ne oferă o poveste, un
roman, o istorie a unei lumi văzută de obicei doar prin vitrină.
Eroii săi sunt ba generoşi, ba mâncaţi de orgolii, sunt beţivi şi
mincinoşi, se ceartă între ei, se sprijină reciproc, sunt uniţi chiar
7-8-9, 2019

17

Cronica literară

Gheorghe Schwartz

şi când se confruntă zgomotos, sunt şi cabotini şi plagiatori, dar
au şi morala lor şi generozitatea lor; pot fi cumplit de vanitoşi şi
de umili totodată. Sunt invidioşi şi extrem de solidari. Boema
este lăcaşul lor de cult, este spaţiul unde se simt împliniţi chiar şi
prin simpla acceptare la masa artiştilor din restaurantul lui Seby
Duma. Anghel ne oferă spectacolul unor mari iluzii şi a unor
mari dezamăgiri, a unei colectivităţi mustind de viaţă.
Cartea Boemei este un roman.
În ceea ce mă priveşte, nu pot decât să aştept cu multă nerăbdare volumul doi, volumul trei, volumul patru şi volumul cinci
al pentalogiei anunţate.
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Poezia centripetă*

A

LICE VALERIA MICU ne propune în
noua sa carte poeme centrate exclusiv
pe un laitmotiv: perete/ pereţi. E o idee, o
metaforă plurivalentă aici descoperite de
autoare pe care le ilustrează insistent liric
din perspective diferite: semantice, afectivemoţionale, ideatice, existenţiale, nu o dată
surprinzătoare. De aceea cartea ei, extrem de
unitară tematic, etanşă chiar, pare un exerciţiu
liric autoimpus pe o temă dată. Autoarea
intră în el ingenios, cu o disponibilitate lirică mereu intactă, inepuizabilă. Riscul e,
fireşte, acolo, redundanţa. Un perete e o limită semantic vorbind, o cenzură, un capăt
de drum, o (auto)claustrare. În contrast, în
schimb, e lumea, ea nu are nici un perete.
Dumnezeu în sine nu are pereţi, şi nici nu
ni-l imaginăm între ei. Dar omul, da, el are

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

* Alice Valeria Micu, Pereţi, Editura Caiete Silvane,
2019, 95 p.
7-8-9, 2019
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pereţii lui, aceasta e ingenioasa idee a
poetei Alice Valeria Micu. Zidul, peretele, limita lui e, întîi, biologică, pusă
sub condiţia temporarului. Peretele e
creier, carne, sînge, oase care va să zică.
Dar pereţii sunt şi mai vizibili în trăiri
şi emoţii, în iubire, în sentimente, cu
un cuvînt. Mai mult, lumea omului e
în tot ce atinge, face şi vede el, e închisă
etanş între pereţi: „Pereţi/ de piatră/
pereţi/de fum/ pereţi/ de lemn/ un copac răstignit pe întuneric//pereţi/ de
lut/ pereţi/ de scrum şi cenuşă// pereţi/
de carne/ pereţi/ de ceaţă/ pereţi/ de
sânge/ pereţi/ de convenţii/ pereţi de creier/ pereţi/
de oţel cu teamă de apă,/ de lume, de păianjeni,/
pereţi de blănuri/ smulse de vii.//pereţi/ cu urechi, cu
ochi,/ cu zâmbete, cu ierburi,/ tăceri toxice,/ amintiri
corosive,/ pereţi/ în cuvinte/ pereţi/ peste oameni şi
cărţi,/ ţesuturi necrozate,/ tristeţi criminale,/ pereţi
de oase, îngropate,//pereţi/ de singurătate,/ de nisipuri sub creştet./ Pereţii/ Marelui Zid Chinezesc,/
pereţii/ Nautilus,/ Ana,/ scheletul Turnului Eiffel,/
transformat în tărâm al sinucigaşilor// Pereţi/ în
palme,/ pe umeri,/ pe buze.// Zidul”. (pp. 18-19).
E drept, uneori, în anumite ipostaze lirice, peretele, fără însă a-şi anula semantica lui de bază,
de limită, poate deveni transparent, de sticlă ori
un unul de aer prin care se văd cele de dinafară:
„Glorie/ celui ce umple de viaţă/ pereţii/ uscaţi şi
oasele seci!// El vă arată mereu o grădină, voi/ vă
20
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treziţi în fiecare dimineaţă,/ priviţi, dar ochii vă rămân atârnaţi/
de vârful unghiei.// El vă primeneşte carnea/ şi voi vă măsuraţi
pulsul.” (p. 21). Din acest univers al recluziunii nu putea lipsi
nici forma ei cea mai intimă, desigur şi ea captivă, dragostea:
„Între atâţia/ pereţi/ loc de somn nu mai este/ doar veghea mai
e posibilă/ ca adormire a pietrei.// Creierul se îmblânzeşte/ cu
biciul umilinţelor.// Dragostea ca un/ perete/ de dat cu capul”
(p. 36).
Condiţionarea tematică a tuturor poemelor face oarecum redundanţa lirică de neoprit. În pofida acestei mecanici stilistice
există, nu puţine, poeme în cartea AVM de o superbă simplitate,
un lirism pur şi simplu despovărat de „temă” în care emoţia e
intensă şi curată, iar referinţa cea mai apropiată e livresc tragică:
„Pe mine întunericul/ m-a împrumutat şi nu mai e/ cine să mă
ia/ înapoi.// Mama/ pereţilor/ în tine zideşte-mă!” (p. 89).
Între atîtea autoare versatile stilistic şi ambigue, incerte în
substanţă lirică, Alice Valeria Micu e o excepţie salutară.
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O carte despre „dragoste

nedrăgăstoasă” şi despre
altele*

S

Maruzsné Sebó Katalin,
eseistă,
Szeged, Ungaria

ENTIMENTUL de amărăciune pricinuit
de o iubire neîmplinită constituie nu
numai punctul de pornire al creaţiei de până acum a poetei de expresie slovacă din
România, Dagmar Mária Anoca, dar devine
treptat domeniul ei predilect prin intermediul
căruia percepe şi analizează conduita, sentimentele, faptele, precum şi problemele omului de azi. Noul volum Renesančný kruh.
Verše a poetická próza – Cercul renascentist.
Versuri şi proză poetică, se integrează organic
în linia tematică a volumelor anterioare (Knihy
* Dagmar Mária Anoca, Renesančný kruh. Verše a
poetická próza [Cercul renascentist. Versuri şi proză
poetică], Timişoara, Waldpress, 2017. Citatele din
cronica literară sunt traduceri din limba slovacă în
limba română ale autoarei înseşi, Dagmar Mária
Anoca.

22

7-8-9, 2019

O carte despre „dragoste nedrăgăstoasă” şi despre altele

Cronica literară

rozlúčok – Cărţile despărţirilor, 1985;
Synonymia, 1993; Kniha stretnutí –
Cartea întâlnirilor, 1995; Ročné obdobia
– Anotimpuri, 1996; Melanchólia, 2000;
Stratený archetyp – Arhetip pierdut,
2014), ceea ce sugerează ilustraţia de pe
coperta cărţii, un fragment din tabloul
artistului plastic Mircea Bâtcă, Orfeu ieşind din infern. Imaginea surprinde momentul revenirii lui Orfeu din împărăţia
umbrelor după tentativa eşuată de a o
salva pe Euridice şi să o scoată la lumină.
Destinul tragic al iubirii nefericite constituie o aluzie directă la poemul Starožitnosť – Antichitate din volumul Stratený archetyp – Arhetip
pierdut, evidenţiat prin intermediul a două mijloace:
cuvântul poetic şi penelul pictorului. Continuitatea
procesului constituie dovada faptului că autoarea este
fidelă sursei originale de motive şi în faza maturităţii
ideatice şi formale a scriiturii sale poetice. Dar, în
poemul citat, se pare că subiectul feminin, după o
interminabilă autoanaliză frizând autosupliciul, se
resemnează cu pierderea celuilalt, după o lungă perioadă pare să se decidă să pună capăt reproşurilor fie
ele reale fie fictive, pricinuite de încheierea relaţiei
dintre cei doi iubiţi:
„Oh,/ iubeşte-mă doar,/ cât de vechi e cântecul/ şi
mi-e jenă/ că îl cânţi şi tu/ bardule cu lăuta în braţe/
şi noaptea în priviri./ Tu, de fapt, trebuie să-mi spui:/
7-8-9, 2019
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Vino, Euridice -/ şi nu te vei uita în urmă/ (doar ştii, – eu nu cred
cântecele vechi.)” (Antichitate, p. 38).
Până la urmă, ca rezultat al frământărilor sufleteşti, subiectul
liric conştientizează faptul că în relaţia dată, celălalt, asemenea
lui Orfeu, este doborât de slăbiciuni omeneşti, în consecinţă
amândoi au pierdut şansa de a fi fericiţi.
Poeta, în pofida impresiei rezultate din citat, dezvoltă şi în
noua sa culegere tema iubirii neîmplinite, e drept mai puţin
vizibilă, dar perceptibilă în subtextul cărţii. Dureroasa poveste
de dragoste din tinereţe a marcat hotărâtor atitudinea ei faţă de
lume, bazată pe intelect şi claritatea normelor etice, precum şi
sensul evoluţiei personalităţii sale. În noua culegere accentul
se mută din sfera trăirilor personale înspre exterior, spre viaţă
în general, cu toate problemele ei. Cititorul atent care izbuteşte
a zăbovi în sugestivul text liric al poetei şi să se adâncească în
registrele limbajului ei poetic, va descoperi cu uşurinţă trimiteri
la pierderile sentimentale care rămân pe mai departe punctul de
pornire şi reper în abordarea oricărei alte teme.
Cartea este împărţită în şapte secvenţe tematice: Epifania,
Cercul renascentist, Lamentaţia unei necredincioase, Haiku despre metafizică la 24 de coroane, Insula sau despre predicaţie,
Cioburi, Proză poetică. În ceea ce priveşte titlul culegerii şi
titlurile secvenţelor, cititorul are impresia de parcă ar schiţa
concepţia despre lume, în totalitatea ei, generată de experienţe
sentimentale, precum şi de simbolismul mitologiei greceşti, de
istorie, literatură, artă universală, alimentată şi de experienţele
cotidiene şi observarea spaţiului câmpenesc, cunoscut intim.
Poeta se inspiră din Biblie, privită ca fenomen cultural (mai
puţin religios), pe de o parte, pe de alta de „cercul renascentist,”
24
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simbolizând cercul vieţii omului şi al existenţei individului.
Poemele oscilează îndeosebi între aceşti doi poli punând accent
pe autonomia percepţiei lumii din partea eroului liric:
„Cercul renascentist/ cu omul în cele patru părţi ale lumii/
zboară prin univers ca un simbol./ Şi eu sunt în el/ şi eu sunt în
el/ deşi visele mele sunt înlănţuite/ de gravitaţia plumbuită/ a
legităţilor.” (Poem fără titlu din ciclul Cercul renascentist, p.15)
Eroul liric se autopercepe ca fiind element component al
acestui „cerc renascentist,” dar ţine cont de legităţi considerate
importante şi directoare în viaţa sa, de aceea nu ezită să meargă
pe drumul său propriu.
Din punctul de vedere al multitudinii de idei pare că cele
mai cuprinzătoare sunt ciclurile Epifania, Cercul renascentist,
Lamentaţia celei fără de credinţă, Proză poetică. Titlurile primei
şi celei de-a treia secvenţe trimit la motive biblice, în timp ce
titlul culegerii şi, totodată, al celui de-al doilea ciclu se referă
la modul de percepere a vieţii, la sentimentul vieţii şi la cursul
acesteia urmat de omul ghidat de propria sa voinţă.
În poemul introductiv Fenomen din ciclul Epifania apar
scene deosebite, din natură, unde apa râului ca o „femeie matură, pudică” se contopeşte cu „cerul înstelat”, reprezentând
principiul masculin. Rezonanţa erotică a iubirii celor două
elemente ancestrale constituie desigur şi o aluzie la contopirea
sexuală dintre bărbat şi femeie, rodul acestei uniri fiind o nouă
viaţă, o „nouă zi”, începutul a ceva nou. Martorul acestei clipe
pline de mister este câmpia, motiv care în creaţia slovacilor
din spaţiul câmpiei panonice constituie unul dintre elementele
constante ale paradigmelor arhetipale. (M. Harpáň, 2004, p. 6676). Câmpia e un motiv frecvent şi în textele autoarei, în care
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dobândeşte de multe ori un fel de prezenţă transcendentală,
când iniţiază, susţine şi îndrumă mereu repetabilul act al plămădirii şi naşterii cu scopul de a asigura condiţiile de viaţă
necesare supravieţuirii seminţiei. Simbolismul râului şi al apei
este legat îndeobşte de ritualul botezului, dar poate fi înţeles
printre altele şi ca evenimentul epifanic al botezului lui Cristos,
ceea ce constituie în acelaşi timp momentul epifaniei Domnului,
începutul unei noi faze în istoria civilizaţiei umane. Dagmar
Mária Anoca recurge la simbolurile biblice, la istoria artelor,
deci şi la poezie, construind un fundal inspirator. Pentru poetă,
forţa atotputernică care conduce mersul circular al vieţii nu o
constituie divinitatea, ci câmpia panonică de care este ataşată cu
toate simţurile sale:
„O masă larg întinsă/ încărcată cu darurile pământului,/ faţă
de masă festivă întinsă de la un orizont la celălalt/ sub cerul
profund şi liber,/ desfătare pentru ochi şi lanţ pentru inimă./
Opulentă în culori, te joci voios cu fluturii,/ toamna zăvorăşti
minunăţiile tale,/ iarna te odihneşti, iar primăvara le deschizi
din nou.” (Rovina – Câmpia, p. 8)
Câmpia ca o mamă ancestrală, Magna Mater, îşi însoţeşte
pupilii prin vicisitudinile vieţii, de la naştere până la moarte,
şi totodată va fi mormântul lor. Poeta este mereu fascinată de
problema naşterii şi funcţionării universului. Exemplu elocvent
îl constituie şi tentativa de a defini noţiunea de epifanie şi,
concomitent, de a pune sub semnul îndoielii semnificaţia acesteia, confruntând-o cu părerea proprie:
(…) „epifanie:/ Viaţa omului credincios e o cale,/ calea (singura) către centru,/ calea spre repaos în braţele Domnului./”
(Rozsev významu – Diseminarea semnificaţiei, p. 10.)
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Poemul, datorită titlului său, infirmă acceptabilitatea „singurei căi către centru”, din partea poetei, în acelaşi timp trimite
ad litteram la concepţia literară a lui Derrida – generarea textului, diseminarea semnificaţiei, pe care autoarea în creaţia sa
îl foloseşte ca procedeu, semnalând astfel că vizavi de singura
cale a credincioşilor în centrul căreia se află Dumnezeu, lumea
i se pare multiformă. După părerea ei surprinderea acestei pluralităţi, cu ajutorul mijloacelor poetice, poate fi realizată doar
dacă suntem atenţi şi înregistrăm totul din jurul nostru, din mai
multe unghiuri de vedere. Această atitudine pluralistă poate fi
relaţionată cu generarea textului:
„La munte, focuri de avertisment,/ fie foişoare, pânde, faruri,
turnuri/de pază, de pompieri, diverse -/ când indicatoare de
drum pentru cei rătăciţi,/ când instrumente ale istoriei,/ slugi
ale politicului,/ când steaguri fâlfâind în direcţia vântului,/
când închisori tăinuite./ Asemeni unor braţe larg deschise/
stau turnurile bisericilor.” (Rozsev významu – Diseminarea semnificaţiei, p. 10)
Citatul pune în evidenţă diseminarea semnificaţiei unor
repere din viaţa omului care în anumite situaţii şi contexte se
încarcă de înţelesuri noi şi deschid cititorului posibilitatea de a
stabili alte conexiuni.
Dacă în prima secvenţă, Epifanie, se schiţează coordonatele
de bază ale vieţii omului şi pilonii portanţi ai viziunii poetei
despre lume, în cel de-al doilea ciclu, Cercul renascentist, trece
în revistă amintiri personale, trăiri, evenimente şi preferinţe ce
influenţează portretul eroului liric. Drept motto pentru această
parte se impune un poem scurt având două versuri, fără titlu:
„Mă invadează imaginea./ Bucuria simplă a bunicilor.” Aceste
7-8-9, 2019

27

Cronica literară

Maruzsné Sebó Katalin

versuri concentrează şi îmbină două din cele mai importante
valori, fie iubiri, ale eroului liric. Este vorba despre iubirea
pentru arte îndeobşte, concret însă pe linia acestei tematici mai
ales pentru pictură (Tablou, Pânză, Mă invadează imaginea...),
ceea ce destăinuie o legătură emoţională profundă, precum şi
respectul faţă de tradiţia generaţiei anterioare, a bunicilor. Nu
întâmplător, poeta şi-a intitulat culegerea, precum şi o secvenţă
din ea, Cercul renascentist, care evocă desenul lui Leonardo da
Vinci, cu imaginea omului în centrul cercului. Acest desen celebru
constituie simbolul umanismului, al raţiunii şi autonomiei omului modern, ceea ce armonizează cu atitudinea faţă de viaţă
a autoarei, precum şi cu admiraţia ei pentru arta renascentistă.
Deoarece izvoarele de inspiraţie ale acestei secţiuni sunt mici
puncte revenind din trecut, aspecte care readuc în atenţie anturajul intim al eroului liric, se impune în atenţie poemul Ploaia
de mai. Citindu-l, îţi vine în minte imaginea aidoma unui tablou
de gen (o pictură) a îndepărtatei, ancestralei clipe de intimitate
a copilului şi mamei în mediul sătesc:
„Ploaia de mai seara/ cântă cu voce de femeie./ Eu ştiu că
ploaia e/ de genul feminin./ Asta mă deosebeşte de alţi slovaci/
care cred/ că este de genul masculin./ Ne spală, ne curăţă/ ca o
mamă care-şi îmbăiază/copilul despuiat./ Albia de lemn/ susţine
trupuşorul firav,/ picioruşele frământă locul./ Mamei îi cade
broboada peste ochi/ când toarnă apa din cană peste spatele
micuţului/ Iar copilul plânge, îl pişcă ritualul curăţirii.” (Májový
dážď – Ploaia de mai, p.17)
Cuvintele ca „mamă”, „albia de lemn”, „cană”, „broboadă”,
„ploaia de mai” sunt purtătoarele principiului feminin şi fac o discretă aluzie la perioada copilăriei, la recuzita vechiului mod de
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viaţă, în cadrul căruia se înscrie şi ritualul îmbăierii, al lăutului.
Ploaia de mai simbolizează şi curăţirea şi renaşterea, ceea ce e în
armonie cu ritualul lăutului. Versurile citate, precum şi cuvintele
evidenţiate fac dovada unui lirism feminin expresiv – specific
creaţiei poetei. Impresiile lăsate de operele de artă, depuse în
adâncul subconştientului sunt capabile şi după o perioadă
mai lungă să revină la suprafaţă şi să împrospăteze amintirile
unor momente memorabile. Aspectele care inspiră senzaţia de
confort, armonie şi pace sunt urmate de versuri pătrunse de
angoasă, tristeţe şi decepţie din care se degajă sentimentul existenţialist al abandonării şi vidului. Eul liric, de fapt, percepe
existenţa umană ca o fiinţare către neant („O zi cotidiană e/ un
punct pierdut în neant”), expresia acestui sentiment tragic fiind
culoarea gri, culoarea cenuşii, a ceţii, a îmbătrânirii, dar şi a
înţelepciunii, inteligenţei şi sensibilităţii. Rezultă că („tonurile
cenuşii, gri; „griul elegant, tandru“; „podiş gri“; „zi obişnuită“;
„joc ameţitor al culorii gri şi al strălucirii”) griul combinat cu
atribute anume alese dobândeşte în contexte diferite semnificaţii
diferite, în funcţie de impresiile şi amintirile eului liric.
În ciclul Lamentaţia necredincioasei, poeta revine la problematica propusă în prima secţiune: afirmă fără echivoc că nu crede
în Dumnezeu, în ciuda acestui fapt însă acceptă existenţa unui
principiu superior care conduce ciclul vieţii, principiu denumit
Dumnezeu şi căruia îi adresează diferite întrebări referitoare la
starea precară a moralităţii în ziua de azi. Eroul liric constată cu
groază că în urma pasivităţii divinităţii oamenii s-au îndepărtat
de idealurile etice şi umanitare tradiţionale. Conştientizează
singurătatea sa şi imposibilitatea de a se apropia de celălalt: „Pe
cine să iubesc,/ pentru cine să trăiesc,/ de vreme ce ne-ai schimbat
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în monştri,/ o, Doamne...” (p. 28). Îi reproşează lui Dumnezeu
diferite aspecte negative, referitoare la relaţiile personale:
(...)„Undeva e ucis iubitul meu şi Tu nu îi iei apărarea;/ (…)
Undeva, prietena mea a fost torturată şi Tu taci – unde eşti?”
(p. 29). În cele din urmă e dispusă să se împace cu Domnul în
speranţa că îi va împlini rugămintea: (…) „Coboară/ precum
pacea.” (p. 35.) Aceste versuri exprimă dorinţa eului liric de căldură umană, înţelegere, armonie.
În ciclul Haiku despre metafizică la 24 de coroane, în poeme
de mică întindere, poeta schiţează idei profunde, referitoare
la problemele existenţiale, pe de o parte: „Sfârşitul istoriei, se
zice,/ Arborii, câmpia mănoasă – certitudinile inimii.” (p. 39.);
„Albastrul cerului,/ şfichiul coamei peste ochi,/ căderea în
neant.”, pe de altă parte surprinde mici evenimente din cotidian,
poveşti pline de spirit: „În timp ce am moţăit cu capul pe masă,/
vecina a spart un ghiveci./ A plantat flori, pe mine mă doare
spatele.” O atmosferă asemănătoare o întâlnim în ciclul Insula.
Motivul central, insula în sine, conotează singurătatea: „Insula
e suficientă în sine/şi pentru sine./ Dar cântă de culori,/ până
când e locuită de oameni.” (p. 56). Ultimele două versuri totuşi
sugerează că poeta conferă motivului insulei, simbolizând singurătatea, sensuri multiple: „Dintotdeauna/ cele mai rezistente
insule sunt cele cu straturi multiple.” (p. 62)
În secţiunea Cioburi sunt schiţate aspecte din natura ţinutului
natal, se fac referiri la destinul acestuia, poeta îşi exprimă ataşamentul şi admiraţia faţă de peisajul câmpiei panonice, în
acelaşi timp însă în poeme rezonează şi îngrijorarea pentru
viitorul ei: „Trandafirii au scos limba la cer,/ cu ţepii s-au agăţat
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de privirile noastre,/ tremură acolo roşu-nchis.../aşteaptă cuţitul
grădinarului.” (p.75)
Noul volum al poetei Dagmar Mária Anoca se încheie
cu secţiunea Proză poetică, alcătuit din cinci texte lirice de dimensiuni mai mici, întreţesute cu motive epice: Senzaţii, Pivniţă, Baladă, Memorizare autumnală şi Asociaţii. Abordând
această specie intermediară a prozei poetice, autoarea şi-a îmbogăţit paleta. Textele constituie o sinceră autoanaliză bazată
pe psihologia abisală freudiană: „Sunt zile când cobori în tine.
Tatonezi uşa pivniţei, descui sfios şi cu paşi târşâiţi aluneci pe
scară, treaptă după treaptă.” (Pivniţa, p. 82). Plonjarea eroului
liric în ascunzişul subconştientului evocă problematica trecerii
timpului şi a dorinţei de a-l opri: (…) „memorează această clipă,
opreşte-o, fixeaz-o pe retină şi în neuroni aşa cum pictorul
opreşte clipa pentru eternitate şi o preschimbă în imaginea
care durează o veşnicie...” Este vorba de perceperea timpului
subiectiv în sens bergsonian, în care reperele importante de
viaţă din trecut ies la suprafaţă sub forma amintirilor, în urma
unui stimul. Momentele de odinioară retrăite după o vreme
sunt completate cu experienţa eroului, dobândită odată cu trecerea timpului, precum şi cu naraţiunile predecesorilor. Toate
momentele din trecut se înscriu unele în altele ca să reapară în
alte conexiuni: (…) „şi totuşi, s-a întâmplat cu atât de mult timp
în urmă, de parcă nici nu ar fi adevărat, doar în mintea ta a fost
şi bancheta şi masa, şi florile, şi antecamera, şi întregul oraş. Nu
a fost cu adevărat, acum aşa o percepi, au fost doar pentru că ai
fost tu, doar întru tine, aşa cum şi acest drum, de-a lungul căruia
stau casele cu ferestre diferite.....” (Memorare autumnală, p. 87).
Eroul liric urmăreşte cu nelinişte sunetul alarmant al „fâşâitului
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coasei” în jurul casei sale moştenite de la părinţi. Această casă
plină de amintiri, iarba şi copacii din jur, „vinul” din propria
pivniţă sunt zestrea pe care strămoşii i-au oferit-o în dar şi de
care va fi ataşată până va trăi.
În încheiere putem constata că poezia intelectuală, deosebită
din punct de vedere emoţional, al genurilor, tematic, filozofic
şi literar, a Dagmar Máriei Anoca prezintă interes pentru acei
cititori care intră alături de ea în jocul cu textul. O astfel de
abordare creativă oferă posibilitatea creării propriilor asociaţii
şi conexiuni semantice, întrucât textele poetice ale autoarei au
semnificaţii multiple – deschise, ceea ce presupune că la modul
simbolic acestea cuprind şi ideile cititorilor induse de umanismul
impregnat în textele ei.
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Hoodoo you think you are?*

C

OSMIN LEUCUŢA a apărut de nicăieri în peisajul literar românesc odată cu romanul-debut Laptele negru al
mamei, publicat în urma unui concurs de
manuscrise organizat de editura Adenium
din Iași. Dovadă că drumul lung și chinuitor
pe sub furcile caudine ale cenaclului sau ale
cluburilor elitiste de lectură nu e imperios
necesar. Pe modelul scriitorilor americani
de succes care apar peste noapte, el a rupt
gura târgului (de carte) în 2013 cu acest
debut și a confirmat în 2018 cu al doilea
roman, Hoodoo, publicat de o editură la care
nu mulţi au acces și unde marja de eroare a
rătăcirii pseudoautorilor și a grafomanilor
e extrem de mică. E vorba de Polirom. A
primit premiul Tânărul prozator al anului
2018 din cadrul Galei tinerilor scriitori din

Andrei Mocuţa,
poet, prozator,
Arad

* Cosmin Leucuţa, Hoodoo, Editura Polirom, 2018,
480 p.
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România. Între romane publică un
volum de proză scurtă, Numele altora,
la Casa de Pariuri Literare, pe care nu
l-am citit.
Hoodoo e un roman cu nume bizar
și cu ambiţii mari, adunând aproape
500 de pagini. Aparent are de toate:
muzică, filme, sex, violenţă, suspans,
mister, trădare, young adult story,
road trip, ritualuri oculte, profeţii, personaje mitice, benzi desenate, relaţii
extraconjugale, thriller psihologic, povești în ramă, filozofie de viaţă, metaficţiune, câte și mai câte. Acţiunea se
desfășoară pe mai multe planuri și paginile cărţii par
să fi fost unse cu lipici, efectiv îţi vine să nu o mai lași
din mână. Nivelul scriiturii e sub cel din Laptele
negru al mamei, dar lectura – în mod paradoxal –
mai captivantă. Unul din minusurile romanului ar fi
anumite pasaje îmbibate de clișee ce ar fi trebuit mai
atent periate și senzaţia pregnantă că uneori nu ţii în
mână o carte, ci un scenariu hollywoodian în care
prea forţat se leagă toate. Unul dintre planuri ar fi
putut lipsi, cel al relaţiei adultere cu iz telenovelistic,
a femeii pusă în situaţia imposibilă de a alege între
doi bărbaţi. Poate prinde foarte bine la adolescenţi și
gospodine, nu e tocmai rău scris, dar știrbește din
calităţile volumului ca întreg. Depinde ce public ţintește autorul.
Acţiunea cărţii e simplă, o adolescentă de 17 ani
rămasă însărcinată cu un fel de magnat devine o ţintă
34
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vie din simpul motiv că i-ar putea compromite acestuia imaginea
și reputaţia. Cinismul și indiferenţa lui Knopf de a o elimina
pe tânără doar pentru că reprezintă un potenţial risc, oricât de
mic, descind parcă direct din universul Game of Thrones: „Banii
cumpără tăcerea pentru o vreme. Un glonţ în cap o cumpără
pentru totdeauna.” Sofia este și nu este adolescenta tipică, înzestrată cu inteligenţă emoţională, atentă la detalii, curioasă și
cu un dezvoltat simţ autoironic:
„Un tip cu care se culcase o acuzase că era nimfomană și îi
recomandase, în glumă, să se ducă la întâlnirile unui grup de
susţinere numit Futăcioasele anonime. Curioasă, Sofia ajunsese
într-un subsol bine luminat care mirosea a mucegai și, înainte
să-și dea seama ce se întâmpla, cineva o întreabă care este
povestea ei, iar ea se ridică în picioare și rosti cuvintele:
– Bună seara. Mă numesc Sofia și îmi place să mă fut.”
Referinţele muzicale sunt un element fără de care proza lui
Leucuţa pur și simplu nu ar exista. Nu sunt sigur, dar bănuiesc la
modul cel mai serios că muzica este punctul lui de pornire atunci
când concepe o nouă carte. Mare parte din titlurile capitolelor
din Hoodoo sunt titluri de piese aparţinând unor muzicieni de
calibru precum Jimi Hendrix, Roger Miller, Chuck Berry, Bob
Dylan, Bruce Springsteen, Tracy Chapman sau Johnny Cash. Un
playlist de cea mai bună calitate care sintetizează crezul autorului
(prin vocea Sofiei) în ceea ce privește evoluţia muzicii: „Muzica
modernă e un căcat cu frișcă. (…) TV-ul a stricat muzica. Înainte de TV, radioul făcea legea și muzica era muzică. Muzica nu
se mai ascultă, muzica se vede. Acum nimeni nu mai ascultă o
melodie daca nu are și un videoclip populat cu pizde și găoaze
și ţâţe bronzate.”
Până și în pasajele din roman în care nu apar referinţe muzicale, începi să auzi acordurile unei piese cunoscute. Așa cum
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este cazul următorului exemplu, în care atmosfera descriptivă
a unei lumi aflate într-o dezvoltare industrială lentă m-a trimis
cu gândul (sau cu urechea) la melodia Telegraph Road a trupei
britanice Dire Straits. Mă întreb dacă există vreo legătură între
compozitorul Mark Knopfler, practic sufletul trupei, și Knopf,
antagonistul romanului: „Au apărut băncile și școlile. Armele și
hârtia. Minciuna și lăcomia și trenurile. Toate s-au adunat acolo,
ca piese esenţiale dintr-un puzzle care era departe de a fi terminat.
Apoi au apărut stâlpii de telegraf. Mai târziu, cărămizile au fost
aliniate una lângă alta și una deasupra celeilalte și au format
ziduri roșii. Zidurile au format încăperi, iar încăperile au fost
acoperite de grinzi de lemn. Aceleași grinzi, din același lemn din
care erau făcuţi stâlpii de telegraf.”
Personajele lui Cosmin Leucuţa nu se privesc în oglindă, sinele lor se reflectă în muzică, pop culture și filme. Anumite crâmpeie din conștiinţa lor se regăsesc în versurile unor melodii, în
notele de subsol ale unor benzi desenate sau în segmente sau
secvenţe de film, cum este cazul peliculei Mulholland Drive, a
unuia dintre cei mai ermetici, criptici și bizari regizori, David
Lynch: „Filmul începu, dar fata nu era în stare să fie atentă la el.
Era complicat, plin de simboluri și parcă filmat invers, ca și cu
regizorul se aștepta să știi despre ce era vorba în el de la început,
iar pe măsură ce înainta în poveste, să uiţi tot mai multe. Avea o
logică a viselor. Apoi una dintre actriţele principale își schimbă
culoarea părului și se întreabă cine era ea. Sofia se întrebă la
rândul ei: cine sunt eu? Cine era ea, cine era Sofia? Ce voia
ea? Nu multe. Să asculte muzică și să stea la soare. Să-și vadă
burta crescând. Să facă o călătorie care să însemne ceva. Să zâmbească la amintirea unor momente prostești. Lucruri inutile și
nesemnificative, care nu aveau să se împlinească.”
36

7-8-9, 2019

Hoodoo you think you are?

Cronica literară

După modelul păpușilor Matrioșka, autorul inventează povești în ramă pe mai multe (sub)straturi. Sofia, personaj al romanului Hoodoo, citește Sticlă: O biografie în viu grai a Clarei
Munro, o istorie orală fictivă, scrisă pe mai multe voci, prin
tehnica personajelor-martor. Autorul cărţii, aflăm pe final, este
mama salvatorului misterios al Sofiei, ea mai având în lucru
un roman, Clubul laptelui, o trimitere cât se poate de directă la
volumul de debut al lui Leucuţa. Sticlă este la rândul ei inspirată
din biografia personajului devorator de benzi desenate, Elijah
Price, cu numele de erou Mr. Glass, din pelicula regizorului
indian M. Night Shyamalan. Atât Mr. Glass, cât și Clara Munro
împărtășesc aceeași afecţiune: Osteogenesis imperfecta, sau OI,
Boala Oaselor Fragile. Nu în ultimul rând, autorul în carne și
oase devine personaj al propriului text:
„Isabela știe că un anume Leucuţa a scris demult o carte care
poartă același titlu cu tabloul de pe peretele ei, dar nu știe care
dintre cele două opere a fost botezată prima și, tot gândindu-se
la asta, tot dând din colţ în colţ, rămâne fără ţigări și este nevoită
să iasă din apartament.”
Una dintre glumiţele subtextuale pe care nu aveam cum să nu
o remarc și savurez ţine de specificul local al orașului din care
atât eu, cât și Cosmin, ne tragem: Arad. Mai exact, cadrul unuia
dintre episoadele din Hoodoo are loc în cafeneaua cu pretenţii
boeme, al cărui nume nimeni nu știe cum să-l pronunţe corect:
„– Cum e corect: KaeF sau KaFe?
Tina ridică din umeri:
– Nu știu. Eu mereu am spus KaFe.
Amândouă se întorc spre Isabela. Aceasta ridică din umeri și
rămâne tăcută. După câteva clipe râde:
– Nu știu cum e corect, dar știu de ce nu prea vin pe aici.
– De ce? se interesează Tina.
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– Fiindcă durează un sfert de oră să primești o bere.”
Cursivitatea romanului e uneori întreruptă de ceea ce autorul
numește „interludii”, un fel de spoturi publicitare venite din
viitor. Scrollezi liniștit o pagină web și îţi sare brusc în faţă o
reclamă, cu diferenţa că nu e agasantă, din contră, mesajul ei îţi
cere chiar să gândești niţel: „Acţiunile Facebook se prăbușesc
ca efect al unui decret emis de dumnezeu în anul 2030, care le
interzice oamenilor să-și mai facă poze. Ori de câte ori își fac
fotografii, oamenii pierd o parte din suflet. Cum sufletul nu este
al lor, ci doar împrumutat, când mor nu mai au ce returna, iar
dumnezeu este cel păgubit.”
Da, chiar așa, dumnezeu cu „d” mic. Umanizat după modelul
American Gods. Are planuri obscure cu pruncul nenăscut
al Sofiei, dar nu divulg finalul. Citiţi că merită! Cu o singură
observaţie. Când scriitorul arădean își va perfecţiona nivelul
de scriitură din Laptele negru al mamei și va adăuga acestuia
cursivitatea și lipiciul care fac din Hoodoo un roman atât de
captivant, Cosmin Leucuţa va fi un prozator desăvârșit. Până
atunci, nu pot decât să mă bucur că sunt contemporan cu un
concitadin care a intuit reţeta succesului și care, cu siguranţă, e
gustat de o masă mare de cititori.
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Iaru, heracliticul*

N

U ŞTIU în ce măsură e mai importantă,
în poezie, originalitatea, înţeleasă ca
preocupare obsesivă de a nu te repeta, decît
constanţa, înţeleasă, aceasta, ca încercare
de a face (din ce în ce mai) bine ceea ce
ştii să faci. Sau, în alţi termeni, explorarea
centrifugă a unor noi zone ale experienţei
sau ale expresiei, faţă de cea centripetă, de
rafinare a unor lucruri (aparent) cunoscute,
ţinînd de aceeaşi experienţă sau de aceeaşi
expresie.
Mai mult, într-o lume în continuă schimbare, şi din care, vrînd-nevrînd, facem parte, tot vrînd-nevrînd ne schimbăm şi noi:
nu numai că nu intrăm de două ori în apa
aceluiaşi fluviu, dar nu intrăm pur şi simplu
de două ori, cum spuneam, în apa aceluiaşi
fluviu. Unde verbul evidenţiat înseamnă
două lucruri: 1° că nu facem de două ori
la fel aceeaşi acţiune, şi 2° că nu sîntem, în

Romulus Bucur,
poet, eseist, traducător,
Braşov

*Florin Iaru, Jos realitatea!, Piteşti, Paralela 45, 2019.
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momente diferite, exact aceeaşi persoană. Iar schimbare e de luat în sens
literal, neînsemnînd, decît în cazuri
particulare, progres sau regres.
Poezia (ca şi literatura, în general)
implică, oricît de greu le-ar veni unora
s-o creadă, ideea de meserie, de meşteşug. Care se învaţă şi se perfecţionează
de-a lungul unei întregi vieţi. Ceea ce
face schimbarea în modul de a scrie,
chiar dacă e infinitesimală, inevitabilă.
Asta e ceea ce deosebeşte o activitate
artizanală, cum e scrisul, de una industrială, de serie.
Toate cele de mai sus ca o introducere la comentariul celei mai recente cărţi a lui Florin Iaru. Toate
acestea ca un soi de răspuns la explicaţia puţinătăţii
volumelor de versuri publicate de autor, şi asta mai
ales într-o lume (literară) în care de cele mai multe
ori cantitatea trece drept calitate, iar absenţa de sub
lumina reflectoarelor e o vină care se plăteşte scump;
parcimonia publicării a fost remarcată şi de Cosmin
Ciotloş (Stări de agregare, „Dilema veche”, 806/ 1-7
aug. 2019), care înregistrează de asemenea păstrarea
ştachetei la aceeaşi înălţime şi înregistrează „cîteva
piese de rezistenţă: [… pentru a nu strica plăcerea
cititorului, am eliminat lista, lăsîndu-i opţiunea de a
o reface pe cont propriu. N. N., r. b.]. Le-am numit
aşa, piese de rezistenţă, doar pentru a evita un pic
cam emfaticul capodopere. Altminteri, asta sînt”.
Relaţia dintre realitate şi limbaj e fundamentală, de
la bun început, pentru Iaru. Ambele sînt deconstruite
şi reconstruite, dezasamblate şi reasamblate, dar por40
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nindu-se de la bucăţi şi nu de la elemente mai mult sau mai
puţin logice; nu cunoaşterea lumii, aşa cum s-a transmis ea,
îl mînă pe autor în luptă, ci cunoaşterea pe care o dobîndeşte
în interacţiunea cu lumea; instrumentele (vorbim, ca să fie limpede, de o logică a bricolajului „să desfac din nou realitatea/ din
cărţi şi citate”) sînt cele ale literaturii, puse în oglindă cu clişeele,
locurile comune, stereotipurile limbajului (de multe ori infiltrate
insidios în literatură sau în „literatură”). Şi ajung la o lectură un
pic mai empatică, ţinînd de generaţie, adică, de o dublă calitate de
insider, o dată din cauza unor experienţe comune în plan literar,
o dată din cauza unor experienţe comune legate de parcurgerea
unui deja lung segment temporal: „Eram dansatorii înfriguraţi
ai străzii,/ alunecînd pe sîngele ce se închega şi zicea/ că mai
sîntem vii – puţin, încă puţin, măcar un minut –/ dansîndu-ne
partea”.
Moartea e o veche prietenă a autorului (două exemple, nu
chiar aleatorii: „unde s-a aflat că exişti/ la moartea primilor
cubişti/ unde te-ai vîndut pe un ban/ în pofida inflaţiei” – Moartea
primilor cubişti şi „N-aveam bilet, n-aveam inimă, nu aveam/
haine sau bani/ cînd mă-nşfăcară moartea cu naşul” – Batista
neagră), aşa că afirmaţia lui Bogdan Creţu, „altădată volatilă,
prezenţa morţii, de exemplu, a devenit solidă şi contondentă”
(Bogdan Creţu, „Jos realitatea, căci s-a prostituat!”, „Observator
cultural”, nr. 976, 28 iunie 2019) capătă un caracter relativ.
Ludic, dacă asta vrem să vedem, intertext (să zicem, Kill Bill),
din nou, dacă asta vrem, literatură/ viaţă, a treia oară, dacă asta
vrem: „Veţi spune că nimeni nu poate supravieţui/ unei vivisecţii
perfecte./ Viaţa ne oferă, din păcate,/ exemple mult mai infecte”,
„[C]eea ce e nou e faptul că jocul nu îşi mai este suficient”, ne
spune Bogdan Creţu. Cu rezerva că, pentru Iaru niciodată n-a
fost. Nici suficient, nici gratuit.
Erosul, asociat, firesc, morţii (şi Bogdan Creţu, şi Cosmin
Ciotloş observă asta), capătă trăsături noi. Nu neapărat o eliminare a elementelor ‘romantice’ – de ele s-a protejat printr-un
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cinism jucat, prin ludic, prin (auto)ironie, cît prin asumarea
trecerii timpului: „Ea coboară din pat./ Cu vîrful degetelor
de la picioare/ atinge podeaua rece/ şi podeaua se înfioară./
Apoi pleacă la baie, goală,/ cu sînii în vînt,/ futută perfect./
A fost prima noape şi eu nu mai încap de fericire/ în patul cu
miros înţepător./ Cînd se întoarce,/ e înfofolită în capot,/ părul
decolorat e o claie de fîn,/ picioarele cu tîrlici sînt un monument
de varice,/ iar cînd se întinde, gemînd,/ o băşină mică linge
aşternuturile.// Dacă închid ochii (oho, i-am închis),/ sînt iar
tînăr ca păsările cerului şi/ ea încă se gîndeşte dacă merită să-şi
părăsească/ fericirea călduţă a primei nopţi/ pentru a merge la
baie” (Dusîntors).
Cumva, peste timp, peste destin, Iaru se îşi dă mîna cu Dactăr
Nicu al lui Muşina, în tonul unor poeme, în modul de a percepe
realitatea ca iluzie, sau, mai rău, ca falsificare, în invenţia unor
personaje exemplare (de pildă, în Visătoarea), în atitudini (în
Moale).
Apropierea de avangardă (cu referirea transparentă la Manifest activist pentru tinerime) e motivată de aceeaşi revoltă,
şi împotriva convenţionalismului emoţiei („Ne trebuie ceva să ştergem orice sentiment de căcat”), şi împotriva convenţionalismului expresiei, şi, în general, împotriva oricărei
iluzionări. Duhul tînărului Gellu Naum se-aţine pe-aproape:
„Versurile/ sînt ca nişte floricele./ Băşina porcului./ Pizda ţigăncii./ Versuri de pus la perete./ Fut tare şi apăsat. FUT/ Versuri
de dat la gazete./ V-am pîrlit, vrăjitoarelor. V-am avut./ Versuri
căcălău. Versuri de fătălău/ cu pretenţii./ Pretenţii/ de snobi/
înfipţi în concept./ Asta e arta!/ O poezie de căcat/ Pe de o parte
să vinzi,/ pe de o parte să spui adevărul…// – Ce adevăr? Care
adevăr, dobitocule?/ Ia nu mai mînca, bă, căcat!// Vedeţi? Chiar
pentru asta am venit să spun…”
Florin Iaru va mai scrie, sau nu va mai scrie? Cum ce? Fireşte,
poezie. Va mai publica? Probabil că da. La urma urmei, toată povestea asta chiar va conta? Bineînţeles, pentru statuia sa ☺.
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„Poezia românească este
una care bea din izvoarele
străvechi”
Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu
Luciano Maia

Ciprian Vălcan: Aşa cum am aflat de la
prietenii mei brazilieni, reuşiţi să învăţaţi cu o
impresionantă uşurinţă cele mai dificile limbi
străine şi această înzestrare specială v-a permis
să stăpâniţi toate limbile romanice. Cum aţi
învăţat limba română? Aţi studiat-o la universitate sau aţi învăţat-o ca autodidact?
Luciano Maia: Trebuie să spun că uşurinţa
cu care încerc să învăţ limbile este limitată
la idiomurile neolatine. Începutul acestui
drum, ca să spun aşa, au fost lecţiile de latină
primite de la Părintele Pitombeira, la Ginásio
Diocesano Padre Anchieta, în Limoeiro do
Norte, un oraş aflat în Valea Jaguaribe-ului,
fluviul copilăriei mele. De la el am auzit sintagma língua romena pentru prima dată. Cu7-8-9, 2019
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riozitatea mea pentru acest idiom practic s-a declanşat în acea
epocă. Aşa-numita latină dunăreană m-a impresionat de când
am gustat primele rânduri în română... Am participat la câteva
colocvii de limbă şi cultură românească începând încă din 1989.
Am călătorit în România de 12 ori. Studiile mele n-au avut
profesor.
C. V.: Cum s-a născut interesul dumneavoastră pentru cultura
română? E rezultatul unei pasiuni livreşti sau ţine de un episod
special al biografiei dumneavoastră?
L. M.: După cum v-am spus, profesorul meu de latină vorbea
despre limbile născute, sau mai bine spus, urmaşe ale latinei
zise vulgare, adică limba vorbită de popor. Am început să citesc
în română graţie generozităţii Institutului de Lingvistică din
Bucureşti, care mi-a trimis o gramatică şi un mic dicţionar. Cu
aceste „instrumente de lucru”, m-am făcut drumeţ în această
călătorie ce nu s-a terminat încă...
C. V.: Aţi declarat în mai multe rânduri că sunteţi fascinat de
limba română. De ce vi se pare româna o limbă atât de interesantă?
Prin ce v-a atras atenţia în contextul celorlalte limbi romanice?
L. M.: Dintre toate limbile neolatine, româna e aceea care
s-a făcut – să spunem aşa – singură, într-un mediu straniu,
chiar ostil. Tenacitatea daco-romanilor şi apoi a românilor în
prezervarea limbii lor e ceva mai mult decât interesant! E ceva
epic! Nu e gratuită observaţia unor istorici când spun că este
vorba despre un miracol istoric continuitatea poporului roman
în regiunea unde s-a format, cu atâtea primejdii şi invazii...
Chiar în epoca modernă, imperiile care înconjurau România
ameninţau supravieţuirea românilor ca popor independent.
Acum, o observaţie: similitudinile între română şi portugheză
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– alături de diferenţe adânci – impresionează: Eu fui profesor
de gramatica latina in Galicia! Această frază, ca multe altele, e
aceeaşi – am spus aceeaşi! – în cele două limbi...
C. V.: Aţi tradus mai mulţi poeţi români: Eminescu, Alecsandri,
Blaga, Arghezi, Marin Sorescu. De ce vă atrage în mod special
poezia românească?
L. M.: Poezia românească este una care bea din izvoarele
străvechi. Ea are o răcoare pădurească, ea ne oferă totdeauna un
scenariu natural ce ne îndreaptă către alte momente de inspiraţie,
aşa simt eu. Desigur, vorbesc despre adevărata poezie, ca aceea
făurită de numele citate. Eminescu a fost, este şi va fi totdeauna
un geniu. Lucian Blaga a scris poeme pline de o religiozitate fără
religie, minunea fiind mai întâi întrebarea decât răspunsul. L-am
cunoscut personal pe Marin Sorescu şi am stat în compania
lui de două ori. Mi-aduc bine aminte când m-a întrebat care a
fost criteriul meu pentru a alege poemele sale traduse de mine şi
i-am răspuns: din întâmplare... el a rămas bucuros, şi a repetat,
şoptind: din întâmplare, ce bun! Mi-a spus: doresc să învăţ limba
portugheză... Chiar mi-a scris trei-patru scrisori, unde reafirmă
această dorinţă. Din păcate, a murit mai devreme decât trebuia...
Marin Sorescu oscila între raţiune şi inimă, mi se pare.
C. V.: Cum aţi ajuns să cunoaşteţi opera lui Cioran?
L. M.: Am cunoscut doar o parte din opera lui Emil Cioran.
Eu aveam un proiect: să traduc Lacrimi şi sfinţi şi Pe culmile
disperării, două cărţi din epoca sa „românească”. Nu l-am dus
la capăt, cel puţin până acum... Mă impresionează suferinţa
lui Cioran, vădită!... Însă a câştigat un fel de cinism – în sensul
filosofic al cuvântului, bineînţeles – care l-a ajutat să trăiască
mult.
7-8-9, 2019
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C. V.: Anul 2019 va fi foarte important pentru dumneavoastră,
fiindcă veţi publica trei cărţi consacrate culturii române. Puteţi să
prezentaţi aceste trei volume pentru publicul din România?
L. M.: Cărţile sunt: A língua romena (breve apresentação);
Mioriţa/A Corderinha – Căprioara/ A Corça, conto de Mihail
Sadoveanu şi A lenda do Mestre Manole.
Baladele au fost traduse de mine mai întâi, este vorba de reeditări, acum cu un aspect grafic-vizual mult mai bogat. În A
língua romena... nu am încercat să realizez o lucrare academică,
doar am vrut să fac româna mai cunoscută printre noi, brazilienii.
În tot cazul, sper că această cărticică a mea va ajuta în acest sens,
am încredere.
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„Am ales scrisul pentru că
aveam convingerea că pentru
mine a scrie era precum a
respira, nu puteam trăi fără
asta”
Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu
Alina Diaconú

Ciprian Vălcan: Ce vă amintiţi despre copilăria dumneavoastră în România? Există
vreun moment special care vă revine mereu în
memorie?
Alina Diaconú: Stimate Ciprian, copilăria
este cum spunea Rilke, un tărîm aparte, un
tărîm în sine. Aş putea umple pagini întregi
despre copilăria mea. Ceea ce îmi amintesc
cel mai mult este grădina casei mele din
strada Traian, viţa de vie şi o bancă de lemn,
acolo mă jucam singură între plopi, flori,
melci care se tîrau pe pămînt, fluturi care îmi
distrăgeau atenţia prin culorile lor, păianjeni
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care îşi ţeseau pînza... şi întotdeauna eram înconjurată de pisici.
Acea grădină era paradisul meu. Păcat că m-am întors să o văd
după douăzeci de ani, iarna, şi am găsit un mic loc sărăcăcios,
neîngrijit, cu urme de zăpadă, mohorît şi trist.
C. V.: Cum aţi trăit plecarea în Argentina? Vi s-a părut o eliberare sau o catastrofă?
A. D.: Plecarea din ţară a fost o catastrofă pentru mine,
pentru părinţi a fost o eliberare. Cu trecerea anilor, lucrurile s-au
schimbat, ei erau persoane mature cu dificultăţi de adaptare, iar
eu eram o adolescentă maleabilă şi curioasă. Totul s-a răsturnat.
Pentru ei a început catastrofa şi pentru mine eliberarea.
C. V.: În ce fel aţi perceput Argentina în primele săptămîni
de după sosirea dumneavoastră acolo? Cum vi s-a părut Buenos
Aires-ul în comparaţie cu Bucureştiul pe care îl cunoşteaţi?
A. D.: Noi nu am venit de la Bucureşti direct la Buenos Aires.
Am trecut prin Paris şi prin Genova, unde ne aştepta mătuşa mea
care locuia în Argentina. Mă simţeam atît de rău din punct de
vedere emoţional, încît nu mă interesa nimeni şi nimic. Parisul
mi s-a părut un oraş melancolic, nici Genova nu mi-a atras
atenţia, iar Buenos Aires, la început, chiar nu mi-a plăcut deloc.
Speram să fie modern, cumva ca New York-ul, dar am descoperit
o mare metropolă, foarte asemănătoare cu cele europene, mai
ales în cartierele oraşului pe care m-au determinat să le cunosc.
După vreo doi ani, am început să mă îndrăgostesc de Buenos
Aires şi continuu să fiu îndrăgostită de el şi în prezent.
C. V.: Cum aţi devenit conştientă de vocaţia dumneavoastră
pentru scris? Cînd aţi decis să deveniţi scriitoare într-o altă limbă
decît limba dumneavoastră maternă?
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A. D.: Am scris dintotdeauna, şi de la 10 ani, mai ales în
franceză. Aveam de asemenea talent pentru desen şi pictură.
Atît încît am avut trei expoziţii de pictură în Buenos Aires, la
15, 16 şi 17 ani. Probabil că îmi era mai uşor să comunic cu
oamenii prin intermediul picturii decît în limba pe care trebuia
să o învăţ de la zero. După acele expoziţii mi-am dat seama că
trebuia să aleg, pentru că am simţit că era fundamental să mă
concentrez pe o singură direcţie. Şi am ales scrisul pentru că
aveam convingerea că pentru mine a scrie era precum a respira,
nu puteam trăi fără asta. De la 10 ani, nu am încetat să scriu. Mai
întîi poezii în franceză în România, apoi poezii, teatru şi chiar
un roman în franceză – în Argentina de la început – şi după
unul sau doi ani mi-am făcut deja curaj să încep să scriu literar
în spaniolă. Şi nu m-am mai oprit... În română am scris doar
jurnalele personale şi cîte o poezie, din cînd în cînd.
C. V.: Aţi avut privilegiul de a cunoaşte mari scriitori precum
Ionesco, Cioran sau Borges. În ce fel v-au influenţat aceste întîlniri
remarcabile?
A. D.: Influenţa lui Ionesco a fost decisivă deoarece prima
întîlnire cu el şi comentariile sale cu privire la poezia mea mi-au
marcat parcursul literar cînd aveam abia 17 ani. Era perioada
în care mă preocupa intens moartea şi Ionesco împărtăşea de
asemenea acea frămîntare. Am continuat să îl văd pînă la sfîrşitul
vieţii sale de fiecare dată cînd mergeam la Paris. Pe Cioran l-am
cunoscut cînd eram deja adult şi aveam deja un parcurs literar,
dar m-a marcat mult viziunea sa asupra lumii, excepţionalul
său simţ al umorului şi al ororii, atît de extraordinar îmbinate.
Amestecul de scepticism extrem şi de vitalitate mă fascina. Cu
el, legătura a fost mai profundă. Cît despre Borges, cred că nu
există scriitor în Argentina care să nu fi fost influenţat de el.
7-8-9, 2019
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M-au marcat în special textele sale metafizice, deja că adoptasem
literatura fantastică în scriitura mea romanescă a anilor ’80.
C. V.: În copilărie, ne place să ne imaginăm cum va fi lumea
în vremea maturităţii noastre. Corespunde lumea în care trăim
astăzi aşteptărilor dumneavoastră din copilărie?
A. D.: În mod interesant, nu aveam aşteptări concrete. Ştiu
doar că, de copil, doream să fiu mare. Îmi amintesc că deja în
Buenos Aires, cînd aveam 14 sau 15 ani doream să am 25 sau
30. Mi se părea că universul mai interesant sau mai fascinant
aparţinea adulţilor. Tînjeam după libertatea lor de a iubi, a crea,
a gîndi. Cred că, în esenţă şi fără să ştiu, căutam înţelepciunea.
Traducere din limba spaniolă:
Ana-Maria Clep
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ACĂ am avea o imagine de ansamblu
a întregii opere a lui Cioran, ceea ce
iese în evidenţă este scepticismul său, a
cărui particularitate constă în îndoiala sa
care este o îndoială existenţială care caută să
echilibreze viaţa şi moartea şi, prin urmare,
presupune o atitudine de deziluzie în faţa
existenţei dramatice. Dar, aceeaşi obsesie
cu care Cioran detronează convingerile provenite din credinţă şi demască iluziile vitale,
eleganţa tonului ironic şi burlesc care răzbate
din invectivele sale împotriva puterii, gloriei,
credinţei, dragostei şi utopiilor, dă un anumit
farmec posturii sale sceptice, care, uneori,
se află în pragul nihilismului. Deşi autorul
nostru se auto-pronunţă sceptic, în atitudinea
lui se simte o pasiune puţin ascunsă, care
împiedică o caracterizare a sa prin această
7-8-9, 2019
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definiţie atât de laconică. Scepticismul său
nu se reduce la negare, ci include o pasiune
pentru luciditate şi, prin urmare, o încercare
de a înţelege fiinţa umană în toată diversitatea
sa multifaţetată şi antinomică.
Cioran însuşi şi-a caracterizat scepticismul
ca pe un exerciţiu de desfascinare în care
toate iluziile umane sunt detronate implacabil. Deci, îndoiala gânditorului român nu
este îndoiala epistemologică (cum este la
Hume sau Kant), ci o îndoială axiologică care
urmăreşte să dezbrace convenţionalismele
dogmatice, obiceiurile comune şi tabu-urile
vieţii cotidiene, impuse în numele „instituţiilor sacre”.
În predilecţia sa pentru gândirea lucidă,
la prima vedere, există o anumită incompatibilitate cu dezamăgirea sa permanentă legată de raţiune, care în mâinile sale devine un
instrument pentru demascarea aparenţelor.
În acelaşi timp, cerând claritate, gânditorul
nostru luptă împotriva tendinţei de sacralizare
a adevărului inerent doctrinelor raţionaliste
care, într-un fel sau altul, sunt responsabile
pentru imaginea idealizată a fiinţei umane.
Cioran cunoaşte motivul pentru care, în cazul
în care nu este în măsură să ia în considerare
principiile afective şi iraţionale ale existenţei,
în mod inevitabil va intra în colaps, se va
transforma în rugina vitalităţii sau, ceea ce
este mai rău, va naşte monştri. Dacă scep7-8-9, 2019
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ticul predică ceva, este, de regulă, îndoiala, dar întrebările nu
reprezintă îndoiala carteziană care, stabilind indubitabilul, pretinde securitatea şi serenitatea spiritului, fără o îndoială care nu
ascunde adevărul dur al destinaţiei finale care ne aşteaptă pe
toţi. Ar fi în zadar să încercăm să ne ascundem în spatele iluziei
credinţei în nemurirea sufletului, pentru a ascunde adevărul
implacabil de a nu fi: nimeni nu ştie pentru ce a venit în această
lume sau de ce într-o zi va dispărea, uneori, fără a lăsa vreo
urmă. Având în vedere claritatea acestui adevăr simplu, toate
construcţiile metafizice impuse de diferitele definiţii pentru a
„justifica” sensul absolut al existenţei omului sunt eclipsate. Însă
nu toate fiinţele umane au suficiente resurse pentru a îndura
acest adevăr sever fără îngrijorare; în mod normal, ei evadează şi
în această fugă de inevitabil se dezvăluie claritatea incontestabilă
a nefiinţei. Scepticul care nu se opreşte înainte de ultimele consecinţe ale îndoielii sale „a transformat (raţiunea) într-un instrument de auto-tortură: ea îi oferă argumente împotriva lui
însuşi, îi justifică voinţa de prăbuşire, îl măguleşte, se străduieşte
să-i facă existenţa intolerabilă. Şi tot printr-un efort disperat
împotriva sinelui, îşi somează inamicul să vină să-l izbăvească
de ultimul chin”1. Cioran înţelege că este imposibil să scapi de
„himera metafizică” doar prin critici nemiloase. Nu este exclus
faptul că scepticul, obsedat de îndoielile sale, poate deveni un
fanatic al scepticismului. Dogmele existenţei sunt mai profunde
decât dogmele credinţei; altfel, cum putem explica oroarea care
ne face să ne cutremurăm în faţa abisului nepătruns al nefiinţei?
Dar gânditorul româno-francez ştie, de asemenea, că nici o
dovadă de raţiune nu ar putea depăşi, probabil, tentaţiile naturale
ale dogmelor inconştiente, care sunt în adâncurile întunecate ale
fiinţei umane şi au rădăcinile în aceleaşi emoţii. Omul este slăbit
1

Emil Cioran, Căderea în timp, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p.69.
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atunci când îi repugnă acţiunile sale impetuoase, când, în loc
să rişte şi să plonjeze în adâncurile vitalităţii sale, se refugiază
în confortul existenţei lor şi se întoarce la apatia mulţumirii de
sine. Ceea ce se întâmplă este că „Scepticismul are împotriva
lui reflexele, poftele,instinctele noastre. […] fiinţa însăşi e o
prejudecată, şi această prejudecată, mai veche decît noi, datează
dinaintea omului şi a vieţii, rezistă atacurilor noastre, se lipseşte
de raţionamente şi de probe, de vreme ce tot ceea ce există
se manifestă şi durează, se sprijină pe nedemonstrabil şi pe
neverificabil”2.Sub aspect filozofic, Cioran susţine că nu există
un om mai cinstit decât scepticul; dar sinceritatea lui are ceva
nefiresc. Cine se va îndoi de expresia lui Keats, „în lumea asta
există desigur şi ceva real” – ar fi plasat în afara unei minime
acţiuni. De fapt, fiinţa umană, pentru a exista, trebuie să pună
capăt judecăţii şi să facă o alegere pro sau contra unui lucru sau
persoane; astfel încât poziţia de sceptic extrem este, de fapt,
incompatibilă cu viaţa şi conduce la un fel de dogmatism în sens
invers. De asemenea, nu ar trebui să negăm faptul că scepticul care
cunoaşte limitele îndoielile sale, suportă mai bine loviturile sorţii
decât cei care au găsit, probabil, răspunsuri la toate întrebările.
Farmecul şi originalitatea scepticului se află în acuitatea spiritului său critic şi în rezistenţa de a se împotrivi imposturii.
Cioran nu exclude faptul că îndoiala poate fi rezultatul iritării
noastre, ca un fel de revoltă existenţială împotriva adevărurilor
unei înţelepciuni irefutabile, ceva asemănător revoltei omului
lui Dostoievski. Dacă uneori blestemăm dovezile raţiunii, o facem nu atât din motive teoretice cât din dorinţa de a dispreţui
principiile împărtăşite de alţii, deoarece îi considerăm vinovaţi
de înfrângerile noastre; în loc să ne acuzăm pe noi înşine,
condamnăm „valorile false”, pe care le-am acceptat în mod greşit
2
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drept adevărate. Scepticismul nu este un panaceu împotriva
ruşinii şi umilinţelor noastre, şi ar fi în zadar să încercăm să
căutăm un remediu împotriva învinovăţirii, „De vreme ce totul
ne răneşte, de ce nu ne-am retrage în scepticism, căutând în el un
leac pentru rănile noastre? Ar fi o amăgire în plus, căci îndoiala
nu e decît fructul exasperării şi resentimentelor, instrumentul,
parcă, de care jupuitul de viu se slujeşte pentru a suferi şi a-i face
şi pe ceilalţi să sufere. Demolăm certitudinile, dar nu din scrupul
teoretic ori din joaca, ci din furia de-a le vedea eschivîndu-se,
precum şi din dorinţa ca nimeni să nu le fie stăpîn, de vreme ce
pe noi ne ocolesc şi nu deţinem nici una”3.
Orice ar fi, îndoiala pentru Cioran este un paliativ, pentru
simplul motiv că scepticul este o fiinţă umană şi, prin urmare,
este obligat sa aleagă. Îndoiala ridicată la absolut ar implica
sterilitate şi ar duce la eşec. De aici provine avertismentul lui
Cioran împotriva înceţoşării purităţii sterile a intelectului, având
ca antidot auto-ironia. Doar umorul ne salvează de „ungere”,
doar ironia pregăteşte balsamul, fără a permite ca raţiunea să
cadă într-un pesimism sumbru, plângând excentricii sau isteria
mizantropă. Umorul şi ironia sunt mecanisme psihologice de
reversibilitate a discursului, iar acest lucru îi dă autorului tendinţa către dogmatism şi automulţumire faţă de propria sa
infailibilitate.
Una dintre metodele preferate ale scepticismului cioranian
este un experiment mental: ce s-ar întâmpla, să presupunem,
dacă unele norme sau valori care constituie premisele condiţiei
umane, ar dispărea? De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă dorinţa
de glorie, la care majoritatea oamenilor aspiră, s-ar îndepărta
deodată de existenţa lor? Vor mai exista totuşi fiinţe umane?,
se întreabă ironic cel care face experimentul. Odată cu dis3
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pariţia dorinţei de a ieşi în evidenţă, stimulii care determină
productivitatea, creativitatea şi auto-împlinirea ar dispărea şi
ei. În mod normal, ne displace fanfaronada sau lauda de sine
a celor care se laudă fără măsură. Dar imaginea celor infatuaţi,
pe care o purtăm fiecare în interior, într-o mai mică sau mai
mare măsură, ne ajută să avansăm în cunoaşterea de sine. Prin
suprimarea timidităţii şi a pudorii, infatuatul este extaziat în faţa
„talentelor sau realizărilor” sale şi cu laudele sale îşi suprimă
amărăciunea şi chinul. Fanfaronadele sale ne par ridicole, dar
„psihiatria nu ar mai avea obiect dacă ne-ar fi îngăduit să rostim
cu voce tare imensul bine pe care-l gîndim despre noi sau dacă
am avea în preajmă, la orice oră din zi şi din noapte, pe cineva
care să ne laude”4. Poate că singurul inconvenient în a fi infatuat
este că nu e uşor să găsim pe cineva care să ne asculte.
Un al doilea aspect al lucrării lui Cioran, pe care aş dori să îl
subliniez, este expus în cartea sa, Căderea în timp, şi, ca un fir
roşu, îi traversează toată opera: „Percepem mai întîi anomalia
faptului brut de a exista şi abia după aceea pe cea a situaţiei
noastre specifice: uimirea de a fi precede uimirea de a fi om.
Totuşi,caracterul insolit al acestei stări ar trebui să constituie
datul primordial al perplexităţilor noastre: e mai puţin firesc să
fii om decît să fii pur şi simplu”5. Pentru gânditorul românofrancez, existenţa omului este cea mai notabilă şi mai ciudată
aventură pe care natura o cunoaşte şi, probabil, din acelaşi
motiv, nu va fi atât de prelungită. Setea de putere, bogăţie şi
superioritate se lipeşte prea mult de sufletul său şi, din acest
motiv, nu va mai fi niciodată stăpân al Naturii, şi nici nu îşi va
putea controla destinul. În acest punct, Cioran este de acord cu
Immanuel Kant. În celebrul său eseu despre istoria universală,
gânditorul din Königsberg afirmă: „dintr-un lemn atît de strîmb
4
5
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precum acela din care este făcut omul, nimic nu poate fi sculptat
care să fie întru totul drept”6.
Acest aforism oferă un răspuns scurt şi alegoric la întrebarea:
ce este omul? În acelaşi timp, presupune că poziţia contrară
(omul este construit dintr-un lemn drept) este nesigură şi, prin
urmare, toate încercările de a îndrepta acest lemn, o dată şi
pentru totdeauna, sunt sortite eşecului. La om totul este natural
şi totul este artificial; la el nu există practic nici un gest, dorinţă
sau comportament în care numai impulsurile, nevoile şi emoţiile
biologice să acţioneze separat de raţiune, voinţă, memorie şi
obiceiuri dobândite. Fiind o fiinţă înzestrată cu cunoaştere raţională, omul este destinat să se dezvolte fără limite, dar, din
punct de vedere biologic, nu este autosuficient, el nu poate
atinge perfecţiunea absolută. Cultura ca „a doua natură” poate
îndepărta limita biologică impusă de „prima natură”, dar este
imposibil să transforme complet substratul corporal-senzorial
al lui homo sapiens, format în procesul de evoluţie naturală, pe
parcursul a milioane de ani.
Aceeaşi poziţie este împărtăşită de Cioran, chiar dacă într-o
altă limbă, ai cărui termeni,căderea şi păcatul originar,sunt
luaţi din arsenalul Vechiului Testament. El scrie într-unul din
aforismele sale: „Nu mă interesează ce-i care se lipsesc de Păcatul originar. În ce mă priveşte, am apelat la el în toate împrejurările şi, fără el, nu ştiu cum aş putea evita o permanentă
consternare”7. Plecând de la această atitudine, putem presupune
că Natura (sau „Dumnezeu”), „se împiedică” de homo sapiens,
pe care l-a transformat în fieful său şi toată istoria este un lanţ
Immanuel Kant (1784), „Idée d’une histoire universelle du point de vue
cosmopolitique” https://www.psychaanalyse.com/pdf/IDEE%20d’une%2
0histoire%20universelle%20du%20point%20de%20vue%20cosmopolite
%20-%20KANT%20(7%20pages%20-%20135%20ko).pdf
7
Emil Cioran, Mărturisiri şi anateme, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p.13.
6

7-8-9, 2019

57

Eseu

Mijail Malishev

neîntrerupt de conflicte crude şi nenumărate antagonisme. Şi,
dacă ar fi aşa, descendenţii noştri vor reuşi să salveze proiectul
evolutiv al umanităţii de ameninţarea falimentului istoric? Raţiunea colectivă a generaţiilor viitoare poate sau nu poate să
depăşească ruptura dintre natură şi cultură, viaţă şi moarte,
cunoaştere şi valoare, bine şi rău, dreptate şi fericire, plasate de
o evoluţie milenară în existenţa homo sapiens? Maniera în care
sunt contestate aceste întrebări de către autorul româno-francez,
ne permite să vedem o anumită suprapunere între discursul său şi
principiile conceptuale ale antropologiei filosofice, bazându-se pe
complexul ştiinţelor naturii privind constituţia biologică a homo
sapiens,şi să spunem că fiinţa umană este un animal care nu
este adaptat nici unui mediu şi nu are o specializare a organelor
trupului inerente altor specii. Din această de-specializare
rezultă că omul este o fiinţă practică care are nevoie de cultură
nu numai pentru a supravieţui, ci şi pentru a trăi bine (ceea ce,
pentru Cioran nu este doar un factor pozitiv, ci şi unul negativ,
incluzând consecinţe catastrofale) .
Homo sapiens nu poate exista ca orice animal, pentru că, fiind
gol şi lipsit de mecanisme de adaptare, lipsit de orice apărare
împotriva frigului şi căldurii, nu are nicio „armă naturală” de
apărare sau de atac, nu dispune de capacităţi înnăscute pentru
a-şi asigura hrana. Dentiţia sa nu se aseamănă erbivorelor sau
carnivorelor; omul este depăşit de majoritatea animalelor în
acuitatea simţurilor; îi lipsesc instinctele, ceea ce reprezintă un
pericol mortal pentru viaţă, şi, în timpul perioadei de alăptare
şi în copilărie este supus unei protecţii prelungite. La rândul
său, faza de creştere a tinerilor se manifestă printr-o discrepanţă
dezavantajoasă între maturitatea sexuală şi finalizarea creşterii.
Dacă animalul părăseşte „atelierul Naturii” aproape încheiat,
omul, într-un fel, trebuie să se creeze într-un lung proces de
„mentorat”, folosind învăţarea şi însuşirea culturii.
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Pentru Cioran, omul este, de asemenea, un animal anormal,
slab dotat din punct de vedere biologic pentru a supravieţui şi a
se afirma, violent prin slăbiciune şi nu prin vigoare, netratabil din
cauza poziţiei sale de slăbiciune, agresiv din cauza propriei sale
neadaptării. „El exagerează în toate, hiperbola fiindu-i necesitate
vitală, tocmai pentru ca, dezaxat şi neînfrînat din pornire, el nu
se poate fixa la ceea ce este, şi nici nu poate constata sau suporta
realul fără a vrea să-l transforme şi să-l împingă pînă la exces”8.
Dacă Dumnezeu, în timpul apariţiei sale în faţa lui Moise, s-a
numit „cel care este”, omul, prin opoziţie, ar putea fi definit ca „cel
care nu este”. Şi tocmai această absenţă, această lipsă de existenţă,
este ceea ce îi provoacă aroganţa sau mânia de a provoca, de a lupta,
de fi competitiv. Simplicitatea sa, paradoxal însoţită de vanitate, nu
are nici un egal:este un adevărat bastard al naturii şi nimic nu i-a
prezis apariţia. „Să fi fost oare necesar, el care, sub raport moral,
este mai diform decît erau, sub raport fizic, dinozaurii?”9 Dacă,
pentru o perioadă atât de lungă, omenirea s-a agăţat de Dumnezeu,
a fost pentru că nu a putut găsi în sine, un principiu al existenţei
echilibrate. Transcendenţa are virtuţi vindecătoare: consolidează
instinctul de auto-conservare. Uimit de posibil, de masca ataşată
sinelui, din moment ce se ştie şi se simte om, aspiră la faimă: vrea
să pară mai mult decât este. „Nu atît neliniştit cît nemulţumit
(neliniştea cere o ieşire, deschide către resemnare), el se complace
într-o insatisfacţie vecină cu nebunia.[...] Dublu la rădăcină, crispat
şi tensionat, duplicitatea, ca şi crisparea şi tensiunea sa, derivă tot
dintr-o lipsă de existenţă, dintr-o deficienţă de substanţă, care-l
condamnă la excesele voinţei. Cu cît eşti mai mult, cu atît vrei mai
puţin! […]Tot ce a întreprins după aceea ţine de o deprindere cu
nesubstanţialul, de iluzia dobîndită, de obişnuinţa de a privi ca
existînd ceea ce nu există”10.
Emil Cioran, Căderea în timp, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p.13.
Emil Cioran, Căderea în timp, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p.17.
10
Emil Cioran, Căderea în timp, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, pp.19-20.
8
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Deşi Cioran nu foloseşte limbajul antropologic, textele sale
ne conving că nu poţi reduce omul doar la raţiune, pentru că
este, de asemenea, dotat cu un complex puternic de sentimente,
emoţii, dorinţe şi apetenţe, care nu-l ascultă întotdeauna, uneori
se revoltă şi alteori se supun.
Antropogeneza i-a împins permanent pe strămoşii noştri să
compenseze insuficienţa lor biologică în ceea ce priveşte creierul
mare – substratul material al raţiunii -, iar acest dualism care nu
poate fi eradicat, bazat pe imperfecţiune naturală, ne obligă, pe
noi, urmaşii lor, să suportăm întreaga greutate a responsabilităţii
pentru această scindare antropologică. Ordinele şi interdicţiile
voinţei şi raţiunii sunt capabile să neutralizeze egoismul omniprezent şi să tempereze influenţa negativă asupra societăţii şi
mediului, dar eliminarea răului pentru totdeauna din natura
umană este imposibilă. Profitând de stilul lui Cioran, putem
interoga ironic: ce s-ar fi întâmplat dacă Lamarck ar fi avut
dreptate, iar omul ar putea moşteni, pe cale biologică, experienţa
morală şi cunoştinţele acumulate în timpul vieţii sale? În acest
caz, descendenţii săi nu ar începe viaţa de la o „foaie albă”, iar
acest lucru ar însemna că proiectele utopice ale creaţiei unui om
cu totul nou au avut o bază solidă. Dar legile evoluţiei biologice,
împreună cu cele ale geneticii, transformă această iluzie într-un
vis nerealizabil. O confirmare elocventă a certitudinii acestei teze
este construirea socialismului şi prăbuşirea sa precipitată. Al treilea
aspect al comentariilor mele este că Cioran nu era convins de faptul
că motivul pentru care a fost capabil să prezică dacă discordia şi
antagonismul, atât de naturale pentru specia noastră, vor pregăti
în cele din urmă un iad în care toţi locuitorii globului terestru şi
toate realizările culturale făcute până în prezent vor fi anihilate.
Evenimentele sinistre ale secolului XX, ale căror contemporan a
fost autorul nostru (două războaie mondiale, regimurile totalitare
care au exterminat milioane de victime nevinovate în lagărele de
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concentrare şi catastrofa atomică uriaşă care ameninţa să distrugă
întreaga omenire), confirmă avertismentele severe şi, ca niciodată,
acestea sunt încă valabile astăzi.
Contrar optimismului conştiinţei utopice, Cioran consideră
că istoria, rezultatul activităţii umane, s-a separat de creatorul
său şi, în cele din urmă, l-a împins în prăpastia unei catastrofe
viitoare. Acest sfârşit apocaliptic este inevitabil, deoarece timpul
istoric este deja tensionat ca o frânghie şi, mai devreme sau mai
târziu, se va rupe. Desigur, observă autorul român, catastrofele
perfecte sunt rare, şi nimeni nu poate ghici dacă apocalipsa
va fi lentă sau fulgurantă, dar judecând după unele simptome,
agonia omenirii a început deja. Paradoxul este că această cădere
se va întâmpla nu din cauza lipsei de energie vitală a omului, ci
din cauza excesului forţelor sale titanice. Cu cât creşte puterea
acestuia, cu atât devine mai vulnerabil. „Cuceririle lui sunt
isprava cuiva care a trădat viaţa şi s-a trădat pe sine... Cel mai
probabil este că va dispărea înainte să-şi fi realizat toate ambiţiile.
Puterea lui e de pe acum atât de mare, că te întrebi de ce vrea s-o
sporească. Atâta lăcomie trădează o slăbiciune fără de scăpare, o
decădere magistrală”11.
Acest final, conform profeţiei lui Cioran, este imposibil de
oprit, deoarece omenirea a ajuns la un punct în care, chiar
dacă ar vrea, nu ar putea merge înapoi, rupând idolatria. Şi
dacă ar avea îndrăzneala să se uite la adevărul dur şi ar reuşi
să oprească nebunia pentru o anumită perioadă, nu ar putea
evita inevitabilul. Ostatic al preocupării pentru viitor, a încercat să se opună originii propriei sale fiinţe, în contextul
său antropologic. Ceea ce se întâmplă este că, pentru Cioran,
acţiunea este o condiţie fundamentală a existenţei. Fără voinţă,
acest fundament al „pasiunii productive”, care determină obiec11
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tivele şi îşi propune să le realizeze, nu este numai imposibil de
a garanta supravieţuirea, dar, de asemenea, pune în mişcare
dorinţa de a trăi mai confortabil, mai sigur şi în cele din urmă
mai fericit. Astfel încât, în vremea noastră, a trăi „este echivalent
cu incapacitatea de a se abţine”, înseamnă aspiraţia de a produce
mai mult, pentru a extinde tot mai multe artificii, pentru a supune
scopul şi nevoile. Dar scopul, această „febră a voinţei în tensiune”,
adesea nu se potriveşte cu rezultatul final. Consecinţele fiecărei
acţiuni sunt imprevizibile, ceea ce înseamnă că în majoritatea
cazurilor acestea sunt fatale – şi ne sunt complet străine. Astfel,
activitatea teleologică este impregnată cu consecinţe nocive şi
dăunătoare pentru umanitate. Lumea este încăpăţânată şi nu
se supune intenţiilor raţiunii noastre; acţiunea este plină de
rezultate neprevăzute; voinţa este lipsită de importanţă deoarece,
în loc de o dorinţă cu obiective rezonabile, ea doreşte irealul şi
chiar imposibilul; istoria este o vrăjitoare rea, pentru că este de
necontrolat şi de multe ori imprevizibilă, în cel mai bun caz, este
explicabilă, dar întotdeauna post-factum.
Este probabil, spune autorul nostru, ca, după viitorul cataclism
să nu dispară toate fiinţele umane: unele vor supravieţui şi vor
fi atât de norocoase încât să fie în măsură să tragă învăţămintele
corespunzătoare de la sfârşitul istoriei.
Stigmatizând cursa febrilă după inovaţii, respingând glorificarea muncii ca sursă de nevroze, oamenii post-istorici încep să
anatemizeze atât virtuţile şi cât şi viciile strămoşilor lor, încercând
să elimine mai întâi setea de glorie, obsesia pentru inovaţie şi
pasiunea de a-l umili celălalt. Cu toate acestea, Cioran pune la
îndoială un posibil scenariu al reînnoirii existenţei umane după
sfârşitul istoriei. Cum putem crede că omul viitor, potolit prin
căutarea fericirii, va fi capabil să elimine toate rădăcinile din
care îşi extrage nevoile de succes şi glorie, în timp ce anihilează
invidia, răzbunarea şi mândria? Fiinţa umană apare ca purtător
62

7-8-9, 2019

Despre Cioran

Eseu

de putere asupra obiectelor lumii, dar nu posedă o putere sigură
asupra propriei sale puteri. Omul se consideră liber şi crede că
îşi poate folosi puterea aşa cum doreşte. Tocmai din acest motiv,
uneori, o foloseşte în detrimentul său şi chiar pentru distrugerea
sa. Ce sau cine ar garanta utilizarea corectă a puterii? Se pare că
nimic sau nimeni: nu există nici o garanţie că libertatea umană
este capabilă să facă o alegere corectă, există doar o singură
probabilitate susţinută de bune intenţii şi de nimic altceva. Omul
contemporan nu este pregătit pentru ascensiunea vertiginoasă a
stăpânirii sale asupra naturii, se pare că nu există încă o cultură
şi o etică a utilizării unei astfel de stăpâniri.
Ştiinţa şi tehnologia au învăţat să folosească energia naturii
şi a omului însuşi într-o asemenea măsură, încât este imposibil
să se prevadă dimensiunea posibilelor catastrofe sau distrugeri
lente. „Natura domesticită” ajunge să fie, în unele aspecte fundamentale, mai imprevizibilă decât „natura sălbatică”. Pericolele generate de accidente cauzate de intervenţia umană neintenţionată, asupra naturii, sau de rezultatele necontrolate ale
consecinţelor colaterale ale deciziilor, din nou leagă ceea ce
este mai intim – sănătatea unui copil – cu ceea ce este mai îndepărtat – „gaura de ozon”, accidentul la reactorul atomic, „efectul
de seră” – şi ne face să ne gândim la insecuritatea ontologică
a fiinţei noastre. Aici întâlnim „argumentele auto-ameninţării”,
care ne fac să regândim paradigmele de dezvoltare nelimitată,
care sunt fundamentul raţionalismului teleologic, ceea ce ne
face să punem câteva întrebări: ar fi posibilă stabilirea de noi
obiective, fundamente, forme de viaţă şi producţie care ar putea
opri şi transcende tendinţele spre suicid ale omenirii moderne?
Este posibil ca consecinţele care provoacă încetinirea ritmului
progresului să fie mai puţin grave decât pericolele care decurg
din dezvoltarea sa deplină? Iar aceste întrebări nu sunt inutile,
deoarece extinderea riscului provine din aceeaşi acţiune umană
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care vizează aranjarea raţională a mediului şi a bunăstării sociale. Dorind binele, omul produce involuntar răul, multiplică
posibilitatea ca ceea ce se aşteaptă să nu se întâmple, ci opusul
acesteia.
În concluzie, trebuie remarcat faptul că Cioran, uneori, încearcă să apară în faţa cititorilor săi cu o mască a unui înţelept
sarcastic, care se distrează cu jocurile dialectice sau cu şaradele
existenţiale. Supraîncărcate cu ironie fină sau cu metafore subtile, textele sale sunt capabile să provoace o oboseală mentală,
chiar şi celor mai înfocaţi adepţi ai săi. Cu toate acestea, când
terminăm de citit cărţile, este imposibil să uităm conţinutul
profund, deoarece nu ne putem întoarce la visul binecuvântat al
spiritului. Paradoxurile ne asaltează conştiinţa, pătrund în cele
mai îndepărtate colţuri şi provoacă uimire, şi, cel mai important
lucru, necesitatea de a stimula reflecţiile asupra sensului existenţei noastre, care nu a fost niciodată şi, probabil, nici nu va
fi, simplă şi uşoară. Acesta este motivul pentru care omul, aşa
cum ne învaţă scepticul incorigibil Cioran, a ridicat întotdeauna
întrebări care depăşesc limitele oricărui răspuns imaginat. În
ciuda paradoxurilor sumbre, în adâncul discursului său se întrezăreşte o dragoste timidă pentru viaţă şi o aşteptare ursuză a
bucuriei care, deşi rămâne contestată de trecerea implacabilă a
timpului, continuă să trăiască cu frică şi cutremurare în suflet,
formând o mică sferă de lumină în mijlocul întunericului, care
este, la urma urmei, orizontul de la care pornim şi spre care ne
îndreptăm.
Traducere din limba spaniolă şi note:
Luiza Caraivan
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Europa, religiile şi

modernitatea statală:
Viziunea lui Mendelssohn
Idealul «republicii literelor»
Reformele religioase, aidoma acelora ideologico-politice, indiferent de epoca în care au
fost gândite şi răspândite, au contribuit la
schimbarea convingerilor privind cultura,
educaţia, politica şi guvernarea oamenilor.
Dialogurile care au stârnit cel mai mare
interes la începuturile modernităţii au fost
acelea dintre teologie şi filozofie, dintre religie şi politică, dintre stat şi biserică. După controversele de dogmă din interiorul
bisericii catolice din secolul al XVI-lea, după
Reforma şi Contrareforma acesteia, după
marile descoperiri ştiinţifice şi geografice, intelectualitatea secolului al XVIII-lea avea să
se preocupe de modul în care sunt revelate
sau gândite practicile religioase, precum şi de
7-8-9, 2019
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orientarea spre laicitate. Curentul de idei nou apărut şi
cunoscut sub numele de iluminism, va lua în discuţie
înţelegerea Bibliei de către diversele religii, metoda
prin care e analizată intenţia autorilor Scripturii. Cele
dintâi sugestii de cercetare modernă le formulează
Spinoza în Tratatul teologico-politic, iluminiştii extinzându-le, aprofundându-le şi răspândindu-le. Criteriile pe care gânditorii secolului al XVIII-lea le
vor promova sunt menite să justifice sau să critice
formele de manifestare ale religiei, să caute adevărul
religiei şi să emită ipoteze privind abordarea acesteia.
Atunci şi-au găsit loc atât perspectiva tradiţională, cât
şi aceea istorică şi critică, atât înnoirea conceptelor,
cât şi continuitatea exprimată într-un nou limbaj. În
secolul al XVIII-lea nu avem de-a face, aşa cum s-a
spus adeseori, cu un timp în care intelectualitatea
adoptă ateismul, ci cu unul în care
sunt regândite fundamentele credinţelor religioase, în care se nasc ori
se diversifică noile ştiinţe, în care orientarea intelectualilor şi a instituţiilor
lor academice e una tolerantă. Debutul
laicităţii n-a însemnat abandonarea
moralei. Reformele se petrec atât în
interiorul religiilor şi bisericilor, cât şi
în mediile intelectuale.
Una dintre operele strălucite căreia i s-a acordat prea puţină atenţie în
istoria ideilor moderne e aceea a lui
Moses Mendelssohn, reformator al iu66
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daismului, supranumit al treilea Moise. Vom comenta cea mai
importantă dintre cărţile sale, Ierusalim sau puterea religioasă
şi iudaism, prin intermediul ei putând fi identificate nu doar
reforma iudaismului ori dialogul iudeo-creştin, ci şi filozofia
politică iluministă cultivând drepturile persoanei, libertatea de
gândire şi de asociere, civilitatea şi modernitatea Europei. Cum
se explică legătura între ideile iluministe şi problematizarea
prin contextualizare a religiei mozaice? Este ştiinţa parte a
schimbărilor paradigmatice fără a nega tradiţionalele idei şi credinţe religioase? Este filozofia iluministă una care promovează
ambivalenţele, religia şi ştiinţa devenind formatoare ale conştiinţei? Care sunt similitudinile şi diferenţele dintre religia
monoteistă a evreilor şi cultura umanistă a omului modern?
În cazul lui Mendelssohn e vorba de o reformă propriu-zisă a
iudaismului în funcţie de timpul şi spaţiul în care se manifestă
sau doar de separarea religiei şi civilităţii? Este el filozoful care
contribuie la înnoirea gândirii politice atât în mediile evreieşti,
cât şi în acelea germane?
Faptul că interferenţele socio-culturale europene sunt contestate şi astăzi în temeiul criteriilor religioase, etno-lingvistice,
etno-naţionale sau rasiale mă face să consider importantă analiza
relaţiilor iudeo-creştine, evreo-germane sau evreo-europene.
Nu e vorba de un comentariu critic despre ideologiile «secolului
extremelor», ci de cercetarea ideilor care au animat reflecţiile unor
intelectuali din familia lui Moses Mendelssohn. În discuţie este
idealul «republicii literelor», având ca scop fundarea unei Europe
transcultural-civice. În absenţa unei noi lecturi a iluminismului
nu putem înţelege îndeajuns nici acel Sattelzeit, timpul tranziţiei
spre modernitate la care adesea se referă reprezentanţii şcolii
de la Bielefeld şi mai ales fondatorul ei, Reinhart Koselleck, şi
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nici transformările paradigmatice avansate de filozofia politică a
intelectualilor secolului al XVIII-lea. În al doilea rând, se cuvine
să fie dezbătute contradicţiile ori confuziile dintre valorile intelectual-civice şi dogmele religioase. În al treilea rând, alături
de continuităţile istorice, se cuvin înţelese şi discontinuităţile.
Contextualizarea în timp şi spaţiu este obligatorie deîndată ce
vrem să înţelegem diferenţele şi similitudinile dintre proiecţia
iluministă a republicii literelor şi miturile romantice, dintre pledoariile pentru ideala emancipare a naţionalităţilor şi practicile
exclusiviste ale statului naţional. Emmanuel Levinas considera
că în pofida cursului evenimentelor şi a fragilităţii instituţiilor
democratice europene care n-au putut împiedica naţionalismele,
războaiele mondiale, fascismul, nazismul şi Auschwitz-ul, idealul
mendelssohnian privind libertatea şi drepturile omului rămâne
apropiat de sufletul evreilor1.

Statul şi religiile în viziunea lui Moses Mendelssohn
Există numeroase ediţii germane ale cărţii Ierusalim sau despre
puterea religioasă şi iudaism. Adesea, cartea a fost inclusă în
ediţiile de opere complete. Excelentele traduceri în limbile de
circulaţie sunt însoţite de texte explicative, demonstrând ecoul
Ierusalim-ului mendelssohnian pe parcursul a două secole şi
jumătate de la prima apariţie (1783)2. S-a scris enorm despre
Emmanuel Levinas, Préface, Moses Mendelssohn, Jérusalem ou pouvoir
religieuse et Judaïsme, Texte traduit, présentée et annoté par Dominique
Bourel, Les Presse D’ Aujourd’ hui, Paris, 1982, p. 10.
2
O primă traducere în română a acestei cărţi a apărut la Editura Haseferînanul
2003 şi ea e semnată de Jeanina Ianoşi. Într-o discuţie purtată cu profesorul
Ion Ianoşi în anul 1992 la Facultatea de Filozofie a Universităţii din
Bucureşti, acesta ne-a semnalat importanţa operei lui Moses Mendelssohn
pentru cunoaşterea emancipării evreilor, dar şi pentru evoluţia ideilor mo1
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ideile lui Moses Mendelssohn, despre contribuţiile lui la mişcarea
iluministă, precum şi despre concepţia sa privind iudaismul.
Uneori, a fost preferată doar una dintre cele două teme mari ale
studiilor mendelssohniene, ceea ce a făcut ca interpretarea să fie
discutabilă, iar criticile nedrepte. În pofida delimitărilor, vasta
bibliografie ce prezintă viaţa şi opera lui a lăsat porţi deschise
ipotezelor şi interpretărilor3.
Comentariul nostru este unul din perspectiva ştiinţei istorice
şi a filozofiei politice, vizând problematizarea raportului dintre
stat şi biserică în secolul al XVIII-lea, civilitatea şi doctrinele
religioase, conştiinţa persoanelor cu o cultură diferită de aceea a
majorităţii sau cu una multiplu codată. Ne-au preocupat câteva
dintre ideile şi explicaţiile lui Moses Mendelssohn, trăsăturile
care i-au particularizat gândirea ambivalentă şi care reies din
Ierusalimul lui. Impresionanta creaţie mendelssohniană a influenţat intelectualitatea timpului, creând premisele emancipării
atât ale evreilor, cât şi ale creştinilor. E unul dintre exemplele
care pot fi invocate atunci când avem în vedere geneza Europei
moderne, identitatea Europei de astăzi.

3

derne în general. Făcuse referinţă cu deosebire la cartea Ierusalim sau
despre puterea religioasă şi iudaism, care nu fusese tradusă în română
şi pe care filozoful o recomanda spre a fi cercetată şi valorificată. La
vremea aceea, avusesem deja ocazia să studiez o parte din scrierile lui
Moses Mendelssohn în biblioteca iluministă de la Wolfenbüttel, având la
îndemână ediţiile princeps.
Vezi o amplă evidenţă a surselor bibliografice privind viaţa şi opera lui
Mendelssohn la Dominique Bourel, Moses Mendelssohn. La naissance
du judaïsme moderne, Gallimard, Paris, 2004, pp. 527-630. Trimiterile
noastre sunt la câteva dintre cele mai cunoscute studii despre învăţatul
iudeo-german şi despre epoca luminilor. Analiza şi noile ipoteze de lucru
se bazează pe cartea-document Ierusalim sau despre puterea religioasă şi
iudaism.
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Occidentalizarea evreimii e o temă de studiu căreia unele culturi i-au acordat mai puţin interes decât se cuvenea. Înţelegerea
relaţiei iudeo-creştine din Europa centrală şi occidentală în epoca
luminilor ne trimite la ideea emancipării sociale. Prin studiile
dedicate unuia sau altuia dintre marii contributori la mişcarea de
idei iluministe vedem cum s-a coagulat lumea modernă în jurul
unor valori, respectiv de ce schimbările de atunci au o legătură
profundă cu timpul şi cu spaţiul cultural-comunitar în care se
petrec, cu întreg Occidentul, cu Europa. Exemplul traseului parcurs de omenire de la conştiinţa religioasă la aceea civică, de
la naţiunea confesională la naţiunea politică a cetăţenilor este
unul foarte important în sensul cunoaşterii referinţelor lumii
democratice moderne.
Ierusalim-ul lui Mendelssohn insistă pe una dintre temele
majore ale modernităţii, anume pe separarea vieţii religioase
de aceea laică. Un segment întins al operei sale are în vedere
clarificarea principiilor care călăuzesc spiritualitatea şi civilitatea. De exemplu, evaluează drepturile şi îndatoririle oamenilor, voinţa de bine, independenţa în gândire şi în acţiune, înţelepciunea, responsabilitatea, evitarea coliziunilor, activarea
raţiunii, valorificarea talentelor, înţelegerea între două persoane
care formează o familie, rolul părinţilor în educaţia copiilor, rolul
religiei/iilor în transferul setului de valori de la o generaţie la alta
etc. Nu numai civilitatea e în centrul preocupărilor lui. Tema
care provoacă cele mai mari sensibilităţi în mediile intelectuale
şi mai cu seamă în cele preoţeşti este cea care se referă la practicile religioase. Mendelssohn îşi imagina o societate în care pe
de-o parte statul acordă drepturi egale cetăţenilor săi, pe de alta
respectă şi protejează libertatea de conştiinţă, diferenţele de
practici religioase.
70
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„Statul şi religia – constituţia civică şi cea bisericească, autoritatea laică şi
cea clericală, cum să fie puse faţă în faţă aceste două laturi fundamentale
ale vieţii sociale în aşa fel încât una să o echilibreze pe cealaltă, încetând
să mai fie poveri pentru viaţa socială, să mai apese temeliile acesteia mai
curând decât să le susţină – iată, în cadrul politicii, una dintre cele mai
dificile îndatoriri, care face, de secole, obiectul multor strădanii şi care,
ici-colo, a şi fost rezolvată, poate într-o manieră mai fericită în practică
decât în teorie. S-a considerat a fi bine ca aceste diverse relaţii ale omului
social să fie disociate ca entităţi morale separate, atribuindu-i-se fiecăreia
dintre ele propriul domeniu, drepturi şi datorii, putere şi proprietăţi
distincte. Sfera acestor domenii deosebite, frontierele lor despărţitoare
nu sunt nici până astăzi bine stabilite”4.

Desprinsă parcă din manualele de ştiinţe politice ale secolului
21, observaţia este mereu actuală. Distincţia dintre civilitate şi
religiozitate, dintre autoritatea statală şi cea bisericească, dintre
laicitate şi credinţă a fost şi a rămas una importantă pentru teoria
socială, pentru gândirea politică şi administraţia publică. Aceasta
cu deosebire acolo unde cele două «constituţii» şi-au revendicat
dreptul de a-şi impune propria lege. Mendelssohn susţinea
că ambele instituţii legiuitoare îşi au rostul lor în instituirea
regulilor vieţii umane, dar, preciza el, nu pot fi confundate una
cu cealaltă şi nici nu trebuie să se excludă reciproc.
Mendelssohn ţine să explice cum, sub diferite pretexte, fie
Statul, fie Biserica îşi extind frontierele, ambele urmărind o
dominare absolută, o posesiune totală. În acest sens, el invocă
principiile bisericii catolice, principii care în vremea sa continuau
să încurajeze atitudinea despotică a celui ce are putere. În absenţa clarificărilor privind rolul fiecăreia, relaţiile interumane şi
intercomunitare se complică, generând mai întâi confuzii, mai
apoi, conflicte.
4

Ierusalim sau despre puterea religioasă şi iudaism, Traducere de Jeanina
Ianoşi, Editura Hasefer, 2003, p. 15.
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„Când se înfruntă pe câmpul de luptă, specia umană ajunge victima
învrăjbirii; când se tolerează reciproc, lucrul acesta se întâmplă numai
în dauna celei mai nobile nestemate a fericirii umane, căci rareori ele
se tolerează cu vreun alt scop decât acela de a exila din regatul lor o a
treia entitate morală, libertatea de conştiinţă, care e în măsură să tragă
anumite foloase de pe urma discordiei dintre ele”5.

Acolo unde relaţiile interumane pretind reglementări, apare
tentaţia simplificării lor prin decizii contrare libertăţilor omului.
Nici instituţiile statului şi nici cele bisericeşti nu sunt scutite
de astfel de greşeli. Moses Mendelssohn găseşte că libertatea
cetăţeanului este esenţială şi că nici filozoful, nici omul politic
şi nici preotul nu au dreptul de a-l constrânge. Legile, cu atât
mai puţin o singură lege, nu modifică nici o credinţă religioasă,
nu contribuie nici la formarea conştiinţei persoanei şi nici
la eliberarea ei de sub servituţile materiale. Ele nu conferă suficientă libertate în niciuna dintre situaţiile care confruntă natura umană. Cât despre recompense, ele nu produc principii ori
moravuri capabile să călăuzească individul ori colectivitatea. În
schimb, cunoaşterea şi puterea de judecată contribuie la apariţia
principiilor şi a moravurilor.

Temporalitate vs. eternitate?
Pornind de la John Locke şi de la înţelesul dat de acesta conceptului
de toleranţă, Moses Mendelssohn susţine că statul ar trebui să
se preocupe de prosperitatea temporală şi nu de convingerile
morale ale cetăţenilor săi şi nici de fericirea lor eternă. Statul
nu pune în aplicare preceptele uneia sau alteia dintre religii, ci
tolerează pe oricare cetăţean care se comportă bine în calitatea
sa de cetăţean. Statul este un arbitru care protejează libertatea
de conştiinţă a persoanei, asigurând condiţiile de manifestare
5
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ale acesteia. Responsabilitatea pentru temporal este încredinţată
autorităţii civile, adică statului, iar aceea pentru eternitate e încredinţată autorităţii ecleziastice, adică bisericii. Spre a da un
înţeles existenţei umane, Mendelssohn spune că eternitatea
trebuie înţeleasă de fiecare fiinţă umană ca fiind echivalentă cu
o temporalitate continuă. Nimic nu se termină cu această viaţă,
viitorul fiind infinit. Bunăstarea temporală nu contravine fericirii
veşnice. Orice realizare din prezent este o pregătire „pentru ceea
ce va să vină”:
„Feriţi-vă însă, totodată, să puneţi mai departe în opoziţie viaţa
aceasta şi viitorul, să-i duceţi pe oameni cu gândul că reala lor stare
bună din această viaţă n-ar fi de aceeaşi natură cu fericirea lor din
viitor, că una ar fi grija pentru temporal şi altceva grija pentru buna
stare veşnică, fiind posibil s-o obţii pe una dintre ele doar neglijând-o
pe cealaltă. Celui cu vederea împăienjenită, nevoit să străbată o potecă îngustă, asemenea reprezentări îi vor altera punctul de vedere
şi-i vor modifica orizontul.... Se întâmplă astfel ca mulţi oameni să
nu se încumete să se bucure de binefacerile prezente pe care i le-a
hărăzit Providenţa, de teamă să nu piardă tot atâtea dintre ele în
viaţa de dincolo, şi câte unul a devenit un rău cetăţean pe pământ,
în speranţa de a deveni unul cu atât mai bun în ceruri”6.

Preocuparea pentru clarificarea noţiunilor este esenţială, probând aplecarea lui Mendelssohn atât spre problematizarea vieţii
omului, cât şi spre raţionala înţelegere a practicii religioase. El
atribuie un sens complementar vieţii pământene şi vieţii de
apoi, prezentului şi viitorului, refuzând opoziţia dintre cele două
temporalităţi. Bunăstarea sau fericirea e o stare permanentă.
Gânditorul e preocupat de protejarea omului, de cultivarea religiosului admiţând însemnătatea atât a temporalului, cât şi a
eternului. Asumându-şi dubla ipostază, de teolog şi de filozof, Mendelssohn susţine că biserica oferă suportul pentru
fericirea civilă. Rolul bisericii este unul educativ, urmărind
6

Ibidem, pp. 23-25.
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ca îndatoririle faţă de ceilalţi oameni să fie similare cu acelea
faţă de Dumnezeu. El susţine că „slujirea statului ar fi o reală
slujire a lui Dumnezeu”7.Ceea ce este în concordanţă cu valorile
dintotdeauna ale iudaismului. Pledoaria pentru modernitate şi
emancipare a fost o preocupare intelectuală, una care în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea trimitea deopotrivă la creştini
şi la evrei, cele două comunităţi religioase putând coabita în aceeaşi statalitate şi în temeiul aceloraşi norme administrativ-juridice. E o trăsătură ce are legătură cu liberalismul din mediile
evreieşti ale timpului, cu aspiraţiile unui segment important al
intelectualităţii iluministe, cu instituţionalizarea modernităţii.
Mendelssohn considera că nu există un conflict între îndatoririle
umane şi cele faţă de divinitate, că independenţa omului nu e
pusă la îndoială de Dumnezeu, că drepturile omului nu rezultă
din jertfe pretinse de divinitate:
„Învăţătura morală a raţiunii e sfântă, întocmai ca şi religia…
Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru, el nu cere de la noi
nici o slujire, nici o jertfire a drepturilor noastre întru mai binele
Lui. El nu are nici o pretenţie la adresa independenţei noastre în
favoarea Lui. Drepturile Lui nu pot niciodată ajunge în conflict şi
în neînţelegere cu drepturile noastre. El ne vrea doar binele, vrea
ceea ce pentru fiecare individ în parte e cel mai bine, şi lucrul acesta
trebuie să fie consubstanţial cu sine însuşi şi, evident, nu se poate
autocontrazice”8.

În pofida acestui adevăr, Mendelssohn observă că, începând
din antichitate, amintitele principii sunt în mod repetat încălcate.
Autorul Ierusalim-ului apreciază că atunci când sunt cunoscute
şi respectate, ideile şi credinţele religioase nu intră în contradicţie
cu drepturile omului. Dacă însă în numele bisericii au avut loc
neînţelegeri şi persecuţii, acestea s-au datorat aşa-zişilor slujitori
7
8
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ai ei, care, sub aparenţa religiei, au devenit duşmanii acesteia. În
numele religiei nu se justifică nici o violenţă, nici o constrângere,
nici o discriminare9.

Civism şi dogmatism
Mendelssohn pare profund marcat de propria-i apartenenţă
religioasă. Este riguros şi liberal în gândire atunci când pledează
pentru drepturile civile ale evreilor. Rămâne însă rezervat ori
critic atunci când e vorba de adoptarea unei alte religii. El recunoaşte posibila coabitare a persoanelor de religii diferite, dar nu
şi libertatea de a-şi schimba principiile prin trecerea la o altă
religie. Iată un paragraf din Ierusalim-ul său care atestă modul
în care concepea căsniciile acolo unde persoanele provin din
religii diferite:
„Când în legăturile căsniciei intră subiecţi de religii diferite, la încheierea contractului se stipulează principiile potrivit cărora va fi condusă
gospodăria şi educaţi copiii. Ce se întâmplă însă dacă soţul sau soţia, după
încheierea căsătoriei, îşi schimbă principiile şi trece la o altă religie? Dă
oare acest lucru dreptul celeilalte părţi să ceară insistent divorţul? ... Dacă
este doar un contract civil.... atunci enunţurile şi condiţiile contractului
trebuie să fie expuse şi aplicate în accepţiunea părţilor contractante şi nu
în cea a legiuitorului sau judecătorului.... Presupunând că întregul Stat ar
avea un alt punct de vedere în această problemă, acest lucru nu ar avea
nici o influenţă asupra semnificaţiei contractului. Bărbatul îşi schimbă
principiile şi adoptă o altă religie. Să fie, în cazul acesta, femeia obligată
să intre într-un cămin care contravine conştiinţei sale şi să-şi educe copiii
potrivit unor principii care nu sunt ale ei? ... Ar fi o evidentă nedreptate;
prin amăgirea cu libertatea de conştiinţă, se ajunge evident la cea mai
absurdă siluire a conştiinţei”10.

Mendelssohn pleda pentru simplitate şi pentru evitarea coerciţiei şi a mituirii, împotrivindu-se oricărei excluderi pe criterii
9

Ibidem, p.50.
Ibidem, pp.40-41.

10
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religioase, sancţiunile fiind inacceptabile, imposibil de asociat
unei religii autentice. Totuşi, atunci când în discuţie e libertatea de
conştiinţă, atunci el preferă orientarea conservatoare. Concepţia
medelssohniană reflectă anumite limite ale timpului de debut al
modernităţii, limite ce se regăsesc în condiţionarea comunitar-religioasă a libertăţii de gândire şi de asociere, în accepţiunea dată
drepturilor şi libertăţilor individuale, în refuzul deplinei laicităţi.
Multe sunt posibile, nu şi schimbarea religiei, nu şi laicitatea şi
civilitatea. Potrivit teologului, moralitatea omului, a familiei, a
comunităţii sunt de neconceput înafara propriei religii. În pofida
deschiderilor spre dialogul teologico-filozofic, supravieţuieşte o
viziune influenţată de îndelungata marginalizare sau excludere
a evreilor de la treburile publice.
„Dacă religia nu-şi permite sancţiuni arbitrare, atunci ea poate cu
atât mai puţin să permită chinul sufletesc care, vai! este resimţit
numai de cel care are într-adevăr religie. Cercetaţi-i pe toţi nefericiţii
care, din străvechi timpuri, au trebuit să fie aduşi pe calea cea bună
prin surghiun şi anatemă! Cititorule, indiferent de ce exterioară
biserică, sinagogă, sau moschee ai aparţine, cercetează: nu cumva
afli mai multă religie autentică în mulţimea celor surghiuniţi, decât
în mulţimea, incomparabil mai mare, a surghiunitorilor lor? ....
Ce excomunicare ecleziastică, ce surghiun rămâne fără consecinţe
cetăţeneşti, fără să influenţeze măcar reputaţia civică, bunul nume
al celui izgonit, încrederea concetăţenilor săi, fără de care nimeni
nu poate totuşi să-şi exercite profesia şi să fie folositor semenilor săi,
deci nu poate fi, în plan civic, fericit?11”.

Spre deosebire de alţi congeneri, Mendelssohn a înţeles diferenţele dintre ideile şi credinţele religioase şi practicile vieţii
sociale. Era adeptul conservării propriei credinţe, prin urmare,
a refuzat să vadă relaţia dintre tradiţia religioasă şi tradiţia socială. Reflecţiile sale n-au fost inspirate de ateism, în schimb au
evidenţiat rolul cunoaşterii, al atitudinii critice faţă de misticile
11

76

Ibidem, pp.71-72.
7-8-9, 2019

Europa, religiile şi modernitatea statală: Viziunea lui Mendelssohn

Eseu

şi ideologiile obscure ale evului mediu. Ceea ce e merituos în
gândirea ce se desprinde din celebra carte Ierusalim sunt observaţiile privind dubla natură a omului, „amalgamul între sublim şi abject”, „între măreţie şi mizerie”. Aceasta spune ceva
despre mentalităţile secolului al XVIII-lea, iar faptul că elitele au
conştientizat şi au pus în discuţie natura umană ne îndeamnă să
evidenţiem contribuţia lor. În cartea dedicată filozofiei luminilor,
Ernst Cassirer observase că amintitul amalgam era dintotdeauna
o trăsătură inconfundabilă a omului.
Mendelssohn n-a fost scutit de numeroase observaţii critice.
Dacă în timpul vieţii, ele au fost în majoritatea lor colegiale,
în secolul al XX-lea şi mai ales după Holocaustul împotriva
evreilor, ele au fost aspre. De exemplu, Gershom Scholem a
refuzat să considere opera lui Moses Mendelssohn drept una
care a făcut posibil dialogul germano-evreiesc. Un astfel de
dialog – spune exegetul Cabalei – presupunea existenţa a două
persoane care se ascultă una pe cealaltă, fiecare fiind dispusă să
ia în considerare punctul de vedere al celuilalt. Istoricul spune că
aşa ceva nu s-a întâmplat nici atunci şi nici mai târziua12. Teza lui
Gershom Scholem ia în considerare şi critică mai ales conţinutul
religios al comentariilor lui Mendelssohn. Nu e interesată de
filozofia politică şi de ideile iluministe, cu atât mai puţin de
civismul liberal al filozofului evreo-german13. Mendelssohn avea
nu numai prieteni, dar şi numeroşi parteneri de dialog. Fusese
Gerschom Scholem, Wider der Mythos vom Deutsch-Judischen Gespraech,
în Judaica, Frankfurt a.M., 1970, pp. 7-9.
13
David Martyn, Nachwort (postfaţă) la Moses Mendelssohn, Jerusalem
oder ueber Relgioese macht und Judentum, Bielefeld, 2001, p. 137.
Mendelssohn a fost cel dintâi evreu neconvertit care devenise un nume ca
autor de limbă germană, un evreu care se prezenta pe sine ca evreu în faţa
publicului vorbitor de limbă germană
12
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recunoscut de congenerii săi drept un contributor de marcă al
iluminismului german şi european totodată. Pledase pentru
libertate ca drept şi obligaţie a omului, ca şansă a unei vieţi active şi creative14. Studiile lui filozofice vizau emanciparea socială
şi cultural-lingvistică în sensul curentului iluminist. Fusese un
Aufklärer, un cărturar-filozof, un gânditor care avea în vedere
trăsăturile ce particularizau propria-i comunitate, dar şi pe acelea
ce frământau întreaga Europă a timpului. Limitele gândirii sale
provin tocmai din constrângerile unui Homo Religiosus, a
cărui orientare n-a părăsit-o nicicând în favoarea deplinei
înnoiri. Când Gershom Sholem se referă la dialogul religios
ori la cultura dialogală, atunci are dreptate şi, mai cu seamă,
deîndată ce luăm în considerare constrângerile impuse de
Homo Religiosus atât în mediile evreieşti, cât şi în acelea
creştine. Cu excepţia unor intelectuali pentru care libertatea
de gândire era esenţială sub toate aspectele, mediile culturale
şi politice central şi vest europene ale secolului al XVIII-lea
erau încă departe de a înţelege şi accepta similarităţile, simbolurile şi aspiraţiile spirituale comune indiferent de religia
practicată.
Este de dorit ca cei ce re-evaluează opera lui Mendelssohn să
observe că reforma propusă evreilor a avut un ecou şi în cercurile
creştinătăţii occidentale. Debutul tranziţiei spre modernitate are
legătură cu dezbaterile de idei şi complicaţiile (alteori, confuziile)
ideologice în care au intrat învăţaţii timpului. În multe dintre
scrierile sale, Mendessohn cultivase principiile în temeiul cărora
oamenii puteau aspira la schimbare, modernitate, coabitare
paşnică. Dacă ar fi pledat şi pentru convergenţele religioase,
atunci trebuia să renunţe la iudaism în sensul în care îl însuşise
14
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de la predecesorii săi. Or, era fiul unui rabin, era un foarte bun
cunoscător al Torei şi al Talmudului şi un păstrător nedezminţit
al tradiţiilor comunităţii în care s-a născut. Faptul că i se acordase
o atenţie de către congenerii europeni ţine de contribuţiile sale de
intelectual critic şi raţional al servituţilor feudale şi al învechitei
organizări statale şi, ceva mai puţin, de apartenenţa sa religioasă.
Perspectivele sale reformatoare au avansat argumente plauzibile
privind conceptul de drept natural.

O posibilă concluzie: interconfesionalitate şi
interculturalitate
Atitudinea lui Mendelssohn nu e singulară în contextul european
al secolului al XVIII-lea. O comparaţie între ideile sale şi acelea
din Franţa iluministă evidenţiază spiritul unei epoci în care
regândirea sensului vieţii spirituale fusese una fundamentală,
contribuind la înnoirile paradigmatice şi la aşezarea omului
într-un nou timp al existenţei. Preocupată de contradicţiile
dintre viaţa socială şi practicile religioase, filozofia iluministă a
avut în vedere posibile modalităţi de reglementare a toleranţei
între persoane şi comunităţi diverse. Ea a căutat şi a identificat
exemple în legislaţia antică, observând că Imperiul roman nu
persecutase nici un om pentru sentimentele sale15.
Şi alţi gânditori iluminişti s-au implicat în dezbaterile filozofice privind relaţia dintre om şi divinitate. Prière à Dieu (Rugăciune la Dumnezeu) a lui Voltaire e o altă posibilă înţelegere
a relaţiei dintre material şi spiritual. Prière à Dieu sugerează
tolerarea diversităţii practicilor religioase în beneficiul binelui
comun. Voltaire are un punct de vedere diferit de acela al lui
15

Voltaire, Traité sur la tolérance, Introduction, note, bibliographie, chronologie par René Pomeau de l’Institut, Flammarion, Paris, 1989, p. 66.
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Mendelssohn, el pledând pentru un sens privat al religiei, pentru
o etică a coabitării paşnice a oamenilor, situaţie în care admite că
deosebirile dintre obiceiurile oamenilor sunt minore. El lasă să
se înţeleagă faptul că legile sau dogmele religioase, oricât de bine
ar fi scrise şi însuşite, sunt imperfecte. Prin urmare, orgoliul în
numele uneia sau al alteia (controversele de dogmă), e contrar
credinţei în divinitate. Nici mantia albă şi nici mantia neagră,
nici limba veche şi nici limba nouă, nu trebuie să ne împiedice să
vedem interferenţele ori similarităţile dintre noi oamenii16.
„Nu mă mai adresez oamenilor. Ţie mă adresez, Dumnezeul
tuturor fiinţelor, al tuturor lumilor şi al tuturor timpurilor. Tu nu
ne-ai dat o inimă ca să ne urâm şi mâini ca să ne sugrumăm. Fă ca
noi să ne ajutăm unii pe alţii ca să purtăm povara unei vieţi chinuite
şi trecătoare; fă ca micile deosebiri care există în veşmintele ce
acoperă trupurile noastre vlăguite, în limbajele noastre deficitare,
în obiceiurile noastre ridicole, în legile noastre imperfecte, în
opiniile noastre idioate, în toate condiţiile atât de diferite în ochii
noştri, dar atât de egale în ochii tăi, fă ca aceste mici nuanţe care
deosebesc aceşti atomi numiţi oameni, să nu fie semnale de ură şi de
prigoană; fă ca cei care aprind lumânări în plină zi spre a te celebra,
să-i suporte pe cei care se mulţumesc cu lumina soarelui tău; fă ca
cei care te înfăţişează cu o mantie albă pentru a spune că trebuie să
te iubim, să nu-i urască pe cei care spun acelaşi lucru îmbrăcaţi cu o
mantie de lână neagră; fă să înţelegem că e totuna să ne închinăm ţie
într-o limbă veche sau una nouă; fă ca cei care au îmbrăcămintea de
culoare roşie sau violetă, care stăpânesc o fărâmă din noroiul acestei
lumi, care posedă câteva bucăţele rotunjite dintr-un anumit metal,
să se bucure fără orgoliu de ceea ce numesc bogăţie şi măreţie şi ca
ceilalţi să-i privească fără invidie; căci tu ştii că în aceste deşertăciuni
nu este nimic de invidiat şi nimic de care să te umfli în pene”.

Acolo unde a avut loc un progres, respectiv în societatea în care
modernitatea cu libertăţile ei de gândire, de asociere, de inovaţie
a devenit un fel de a fi al omului, acolo vorbim de conştiinţe, de
16
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pluralitate şi nu de unicitate ideologică sau religios-dogmatică.
Învăţând să gândească pe cont propriu, persoana a învăţat să
se integreze în acea comunitate care răspunde propriilor sale
aspiraţii. Neajunsurile sau nemulţumirile au apărut acolo unde
una dintre cele două constituţii sau una dintre cele două conştiinţe
a negat-o pe cealaltă ori şi-a dorit să se impună prin vechime,
origini sau imaginare continuităţi, mituri şi legi construite pe
bază de legende, număr de aderenţi sau simpatizanţi. Formarea
conştiinţei omului modern este nu numai rezultatul libertăţilor
câştigate, ci şi urmarea acumulării unui set de valori, a asumării
moştenirilor culturale multiplu codate. Individul şi societatea
presupun coabitarea şi, deci, amalgamarea valorilor lor culturale
şi, de ce nu, religioase. În secolele Renaşterii, omul a probat
pentru întâia oară vocaţia amalgamării nu doar a limbilor şi a
culturilor, ci şi a simbolurilor aparţinând religiilor monoteiste.
Cazul secolelor de aur ale Peninsulei Iberice nu e unul singular,
dar e relevant. Uneori, pentru a supravieţui într-o lume ostilă
sieşi, alteori pentru a fi liber să acţioneze în acord cu propriul
interes.
S-a întâmplat ca ideile şi credinţele religioase să sugereze nu
doar viaţa spirituală, ci să inspire şi viaţa de zi cu zi, mentalul
colectiv. Cât despre elite, ele pot fi mai bine înţelese prin recunoaşterea nu doar a discontinuităţii (îndatorată timpului şi
vocabularului), dar şi a continuităţii preocupărilor lor spirituale
şi culturale. Ele mai pot fi văzute şi prin conexiunea cu societatea
şi economia fiecărui timp istoric. Moses Mendelssohn şi-a asumat o latură a modernităţii, fără a se distanţa de cultura comunitară restrânsă în jurul propriilor ei valori. El n-a fost liber
în raport cu tradiţiile, cu istoria propriei comunităţi, dar mai ales
cu dogma religioasă. În fapt, Mendelssohn, în propria sa filozofie,
a asociat principiile lumii noi cu acelea ale lumii vechi. Pe de-o
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parte a fost atras de emancipare, civism şi modernitate, pe de
alta de conservarea identităţii iudaice potrivit miturilor antice.
Chiar dacă a fost un iluminist în felul în care gândise integrarea
evreilor ori emanciparea socială în general, Mendelssohn n-a
fost un promotor al interferenţelor (al interculturalităţii). N-a
fost un continuator al acelor liberi, deschişi şi creativi marrarnos
de secol al XV-lea – evrei spanioli convertiţi la creştinism, conservând o parte din vechile practici iudaice –, şi nici adept al
filozofiei novatoare a lui Benedict Baruch Spinoza. Nu e o întâmplare că Voltaire a înţeles mai profund natura umană, fiind
sub toate aspectele un iluminist. Libertatea de conştiinţă nu
putea şi nu poate face abstracţie nici de diversitatea persoanelor
şi grupurilor umane şi nici de asocierea ori interferenţele dintre
ele şi care, în modernitate, au fost şi sunt nevoite să conlucreze
nu numai spre a supravieţui, ci şi spre a genera valori universal
valabile.

82

7-8-9, 2019

Arte vizuale

Onisim Colta

Un alb surâs

Î

N PERIOADA 9 mai – 9 iunie 2019,
Muzeul de Artă din Arad a găzduit o amplă
expoziţie (55 de lucrări, majoritatea de mari
dimensiuni) de pictură, grafică, desen şi obiect,
semnată de prof. univ. dr. Doina Mihăilescu de
la Facultatea de Artă şi Design din Timişoara.
Spaţiul de expunere a cuprins trei săli, între
care cea mai generoasă, ca dimensiuni a fost
Sala „Ovidiu Maitec”. Curatorul expoziţiei
a fost dr. Adriana Pantazi, istoric de artă al
muzeului arădean. Prezentarea expoziţiei şi
a artistei a fost făcută de cunoscutul critic de
artă Mircea Oliv.
Titlul, Un alb surâs, este unul semnificativ
pentru această etapă din creaţia artistei, care
stă sub semnul sacrului. Artista, profund motivată a încărcat cu spiritualitate fiecare plăsmuire, fiecare detaliu.
7-8-9, 2019
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Întreaga panotare, juxtapunerea inspirată a pânzelor, succesiunea lor pe simeză s-a dovedit a fi de o coerenţă care a făcut
posibilă prezenţa unei aure, ce venea de dincolo de veacuri.
Arta Doinei Mihăilescu îşi are parcă obârşia în bisericile săpate
în muntele de cretă, cu galerii convertite în spaţii de rugăciune
şi închinare, cu catacombe, toate austere alveole subterane din
Complexul rupestru Basarabi-Murfatlar, în care, secole la rând,
s-au nevoit monahi. Ghidată de entităţi cereşti, artista a găsit în
aceste arhaice altare creştine, săpate în piatră, filonul autohton
care-i legitimează opera.
O altă obârşie a artei sale, a facturii suportului şi a picturii,
este detectabilă în anii mulţi în care Doina Mihăilescu, predând
tehnici de realizare şi de restaurare a icoanei, a făcut demonstraţii
de lucru cu tempera aplicată pe grunduri albe de cretă de munte.
Contaminarea a însemnat sursa unei matrici stilistice de adâncime în timp şi spaţiu.
Dominanta cromatică în creaţia artistei este de câţiva ani albul
frământat, care după cum a subliniat la vernisaj criticul de artă
Mircea Oliv, citându-l pe Kandinski, devine „liniştea absolută, o
linişte care nu e moartă ci abundă de posibilităţi vii”.
Tot Mircea Oliv, a scris în textul care a acompaniat expoziţia
de la Arad că „Doina Mihăilescu este un spirit modern, care face
pe deplin dovada că nu şi-a pierdut încă memoria canonică”. Realismul său epifanic şi simbolic ne îndeamnă să înţelegem că
„ceea ce se vede în tablou e semnul a ceea ce nu se vede”.
Prin infuzarea comorii tradiţiei, prin experienţa inefabilă a
sacrului, Doina Mihăilescu dă adâncime, sensuri profunde şi
substanţă creaţiei sale.
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Prima pânză cu care a debutat panotarea a fost Maria Egipteanca
(Despre sublim), care ne îndeamnă parcă să percepem rămăşiţe
de pictură (cu adieri minoice) după milenii de intemperii. Gestul
pictural este unul viguros, cu „canale” şi cracluri în carnea pastei,
amintind de spălările repetate de ploi sau de nenumăratele furtuni de nisip.
Materia picturală este una aspră, de o nuanţă de ocru roşcat,
ce ne trimite cu gândul spre arhaica cetate Petra.
Lucrarea Arca (Un poem născut din nimic), de mari dimensiuni,
a fost cap de perspectivă în spaţioasa Sală „Ovidiu Maitec”.
Arca Doinei Mihăilescu este o suveică uriaşă, cu care Creatorul
a reţesut lumea, a înnoit-o odată cu încetarea potopului.
Orizontala, linia din foiţă de aur, ce sugerează nivelul apei,
intră în consonanţă cu acoperişul auriu al arcei, care oglindeşte
lumina celestă.
Fundalul, figurând cerul luminat oglindit în apa „scăzută”, este
amprentat, în pasta de alburi vibrate, de relieful consistent al crucilor
mici „desenate” prin zgârierea pe ud a suprafeţei fundalului.
„Crinii pustiei”, lucrare executată cu pensula şi cuţitul, tot
pe pânză nepreparată, de sac, prin modul de orchestrare a suprafeţei picturale cu alburi (simbolul purităţii) şi gălbuiuri
(simbol al aurului, al Divinităţii) devine un fel de cor îngeresc.
Pigmentul consistent nu este aşternut compact pe pânza de sac
lăsând ochiul să pătrundă printre siluetele verticale ale crinilor/
îngeri, şi să desluşească vibraţia de adâncime a acestei orgi vii,
înmiresmate.
Pictura prin suprapuneri şi reveniri este un fel de pictură
palimpsest, în care, în treimea superioară se profilează un cer
frământat de lumină.
7-8-9, 2019

85

Arte vizuale

Onisim Colta

Tot în această sală, artista a mai expus alte două versiuni ale
Mariei Egipteanca (Convertirea II şi III), ambele într-o dominantă
de arămiuri de deşert pe un fond alb.
Maria Egipteanca II ţine pe umeri mielul alb, iar Maria Egipteanca III apare cu mielul în braţe. Pasta picturală este atât de
consistentă încât artista a scrijelit practic nişte linii paralele,
care se împletesc cu cele de cărbune. La fel de bine par a fi linii
rezultate din picăturile de medium ce s-au prelins pe verticală,
pe albul pânzei, antrenând cu ele praful de cărbune de un gri
antracit.
Sala „Ovidiu Maitec” a concentrat cele mai mari pânze, ce degajau energii aduse de dincolo de fire. Între acestea s-a numărat
ascetul în picioare, cu mâinile subţiri ridicate simetric spre cer,
parcă în rugăciunea inimii (Locuitor în Pustietăţi).
Pictura El este frumos luminând este realizată pe o pânză aspră de cânepă cu fir de grosime medie, iar culoarea (straturi de
alburi) este aşternută cu cuţitul de paletă, ghidată de desenul şi
limitele marcate de cărbune presat.
Giulgiul în care este înfăşurat Iisus este realizat cu un pigment
de alb cald, suculent, care după uscare a dat cracluri ce sugerează
vechime, trimiţând la acel timp al înmormântării Mântuitorului.
Aceste cracluri sporesc plasticitatea picturii bine delimitată de
conturul trasat cu nerv pe fondul pânzei negrunduite.
Tot în această sală au fost expuse desene discret colorate,
din ciclul Pasărea suflet. Desenele (sufletul înfăşat în pânză de
un alb imaculat, mâini cu gesturi tandre) au fost realizate din
linii subţiri de tuş negru şi roşu pe fâşii juxtapuse pe orizontală
sub sticle mari înrămate. Aceste fâşii de hârtie manuală lipite
pe fond alb gălbui, pe registre paralele evocă parcă un portativ
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de muzică psaltică. Hârtia manuală prezintă texturi de pânză,
amprentate cu fire mai rare şi mai dese, ce dau „imperfecţiuni”,
care îmbogăţesc cu noi şi noi valenţe plastice tratarea expresiv
arhaizantă. Liniile sinuoase marchează pe hârtia manuală simboluri creştine (mâini încleştate în rugăciune, mâini ocrotitoare,
aripi de îngeri, nimburi circulare din foiţă de aur). La acestea
se adaugă „umezirile” decise de artistă, care diluează pigmentul
negru şi roşu, sporind bogăţia de nuanţe a desenelor.
În lucrarea Hai să numim adevărul şi frumuseţea, chipul îngerului şi aripile sunt desenate curat, în cărbune presat iar drapajul care îmbracă îngerul (realizat în acril cu şpaclul), este
în nuanţe subtile de alburi argintii. Veşmântul învolburat de
mătase sugerează discrete fâlfâiri de aripi. Desenul geometrizat
al cutelor draperiei pare un proiect de mozaic din vechime.
Chipul şi aripile se profilează pe fundalul de pânză din fibră
naturală nepreparată sau tratată în prealabil cu zeamă de clei de
peşte sau oase.
În lucrarea Raclă de lumină, silueta lui Iisus în mormânt iradiază energia tainică a tăcerii adânci.
Florile de crin sângerii susţin, cu puterea fragilităţii petalelor
deschise spre cer, trupul Mântuitorului.
Iisus înfăşat în giulgiul alb (El este frumos luminând) degajă
lumina increată. Mama şi Fiul strălucesc într-o atitudine de
sfântă iubire.
Panotarea expoziţiei Doinei Mihăilescu a fost structurată
pe o axă care a unit virtual două capete de perspectivă: Arca la
răsărit şi mormântul gol al Învierii la apus.
Privind expoziţia în ansamblu, cu întreaga ei încărcătură
de sacralitate, putem spune în final, fără să greşim, că Doina
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Mihăilescu face parte din acea „turmă mică” de artişti care resementizează actul de creaţie, îl reîncarcă cu sarcină spirituală,
cu sens până la urmă, cu conţinut. Pentru că întotdeauna „dezumanizării artei trebuie să-i urmeze o nouă umanizare în rugăciune”. Este ceea ce face Doina Mihăiescu în creaţia sa.
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1. Doina Mihăilescu, Iov (Crucea vizibilului),
75 / 57 cm, tehnică: hârtie, colaj, 2017

2. Doina Mihăilescu, Maria Egipteanca (Despre sublim),
120 / 90 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2017

3. Doina Mihăilescu, Maria Egipteanca (Convertirea),
75 / 57 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2017

4. Doina Mihăilescu, Crinii pustiei I,
120 /90 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2008

5. Doina Mihăilescu, Crinii pustiei II,
120 /90 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2008

6. Doina Mihăilescu, Racla de lumină 3,
120 / 180 cm, tehnică mixă pe pânză, 2017

7. Doina Mihăilescu, Maria Egipteanca (Etern acum),
180/120 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2017

8. Doina Mihăilescu, Raclă de lumină,
120 / 180 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2017

9. Doina Mihăilescu, Hai, să numim adevărul şi frumuseţea I,
150 / 130 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2015

10. Doina Mihăilescu, Desen cu ochii închişi,
50 / 40 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2017

11. Doina Mihăilescu, Alb veşmânt,
120 / 180 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2017

12. Doina Mihăilescu, Crinii pustiei III,
130 / 110 cm, tehnică mixtă pe pânză, 2008
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REAM THEATER este o formaţie americană de metal progresiv. A fost fondată
în 1985, sub titulatura Majesty (conform dreamtheater.net), de chitaristul John Petrucci, basistul John Myung şi bateristul Mike Portnoy.
Toţi erau atunci studenţi ai Colegiului de
Muzică „Berklee” din Boston. Ulterior au renunţat la studii pentru a se dedica în întregime
trupei, căreia i-au schimbat numele în Dream
Theater, după denumirea unui cinematograf
din California, acum demolat. Cei trei membri fondatori au continuat împreună până în
luna septembrie a anului 2010, când Portnoy
a părăsit trupa. Astfel, câteva luni mai târziu,
Mike Mangini a devenit noul baterist permanent. Band-ul a mai suferit două schimbări
importante în componenţă: solistul vocal
James LaBrie şi claviaturistul Jordan Rudess
i-au înlocuit pe Charlie Dominici (1991) şi,
respectiv, Derek Sherinian (1999).
7-8-9, 2019
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redactor al revistei „Arca”,
Arad
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Dream Theater este o trupă de nişă, considerată de referinţă
pentru ultimele trei decenii ale istoriei muzicii rock. Cei patru
instrumentişti din componenţă sunt recunoscuţi pentru virtuozitatea lor, ei fiind premiaţi an de an de principalele reviste de
profil. Au fost invitaţi să colaboreze cu muzicieni importanţi în
multe proiecte de anvergură. Astfel, chitaristul John Petrucci a
fost cooptat în turneele G3, alături de cei doi colosali chitarişti
Joe Satriani şi Steve Vai. De menţionat este şi supergrupul Liquid
Tension Experiment, unde, alături de John Petrucci, Jordan
Rudess şi Mike Portnoy, a făcut parte şi influentul chitarist Tony
Levin, binecunoscut datorită colaborărilor sale cu King Crimson
şi Peter Gabriel.
S-au spus multe despre stilul muzical abordat de Dream
Theater. Sound-ul lor are două mari părţi componente. Una metalică, dură, cu puternice influenţe ale trupelor Iron Maiden şi
Judas Priest, şi alta progresivă, mai melodioasă, sub influenţa
grupurilor Pink Floyd, Yes, Genesis, Rush. Cu aceste momente
muzicale progresive, Dream Theater m-a fascinat pentru prima
dată când am ascultat Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, cel
de-al cincilea lor album de studio apărut în 1999. Primisem discul
de la un vechi prieten într-ale muzicilor bune, cu care în anii
adolescenţei schimbam benzile de magnetofon pe care reuşeam,
uneori, cu mare bucurie, să mai copiem câte un disc mare. Iar
informaţia muzicală nu o puteam primi atunci, fireşte, decât de la
„Metronomul” lui Radu Theodoru de la Radio Europa Liberă.
Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, un album conceptual,
o capodoperă a rock-ului progresiv, cu compoziţii bine lucrate,
ca Through Her Eyes sau The Spirit Carries On, m-a încântat
prin vocea plină de graţie a lui James LaBrie, prin tuşeurile lui
Jordan Rudess, care aduc o multitudine de nuanţe de sunete, atât
pe pianul clasic, cât şi pe sintetizator, prin varietatea riff-urilor
de chitară şi virtuozitatea cu care sunt interpretate de John
Petrucci.
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După 17 ani, în ianuarie 2016, trupa a realizat o nouă producţie
în cea mai mare parte progresivă, cel de-al 13-lea lor album de
studio, o operă rock, The Astonishing. Dacă în Scenes from a
Memory am avut parte de o călătorie în trecut prin intermediul
psihoterapiei prin hipnoză, The Astonishing ne propune o poveste
sience fiction, o distopie. În anul 2285 omenirea se întoarce la
asupririle feudalismului. În cadrul opresivului Mare Imperiu
de Nord al Americii, cei de la putere controlează marea masă a
populaţiei printr-o teroare zgomotoasă. Folosesc pentru asta o
muzică concepută şi interpretată doar de maşini (NOMACS),
o muzică care reuşeşte să suprime inspiraţia şi speranţa. Dar într-un
sat îndepărtat, numit Ravenskill, un tânăr pe nume Gabriel
posedă darul de a compune şi de a cânta melodii ca-n trecutul
îndepărtat, capabile să transmită auditoriului optimism şi bucurie de viaţă. „Frumuseţea va salva lumea”, este o premoniţie
a lui Dostoievski, valabilă şi pentru eroul nostru, care devine
salvatorul omenirii prin frumuseţea şi puterea muzicii.
Livretul în două acte este scris de John Petrucci, care apoi,
împreună cu Jordan Rudess, a compus şi partea muzicală. Aranjorul,
compozitorul şi dirijorul canadian David Campbell (care a mai
colaborat la partea simfonică şi cu Muse, Evanescence şi Linkin
Park), a condus corurile şi orchestra de coarde FILMharmonic
Orchestra din Praga. The Astonishing este, fără îndoială, cel mai
melodios album Dream Theater, cu multe teme interpretate la
chitară acustică şi pian clasic. Totuşi, avem parte de un sound
variat, care trece de la minunate balade la heavy metal, având şi
câteva porţiuni electronice abrazive (muzica NOMACS). Discul
a intrat direct pe primul loc în secţiunea rock a clasamentului
revistei americane „Billboard” şi a ajuns până pe locul 11 în topul „Billboard 200”. Critica de specialitate l-a pus alături de alte
celebre albume conceptuale, cum ar fi: Tommy (The Who), The
Wall (Pink Floyd), Operation: Mindcrime (Queensrÿche).
7-8-9, 2019
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În februarie 2019, Dream Theater
a lansat Distance over Time, cel de-al
14-lea album de studio. Cei cinci au
dorit să compună secvenţele muzicale
ale acestui disc trecând printr-un
experiment inedit. Astfel, s-au reunit
în vara lui 2018 într-un loc unde să
poată munci împreună, zi şi noapte,
fără alte preocupări. Au optat pentru studiourile
Yonderbarn din Monticello, statul New York. În
acest sens, într-un interviu acordat pentru ultimateguitar.com, John Petrucci arăta că şi-au dorit să facă
ceva cu totul diferit faţă de precedentul lor album
ale cărui cântece le-a compus doar el împreună cu
Jordan Rudess. De aceea au ales să locuiască cu
toţii împreună, să scrie muzică, să înregistreze, să
mănânce, într-un cuvânt, să fie fraţi şi muzicieni. Şi
titlul albumului are povestea lui. Petrucci a mărturisit
că la un moment dat a glumit cu tehnicianul care se
ocupă de chitara sa şi cu inginerul de sunet pe tema
unei formule a sunetului chitarei sale. Şi trecând
prin mai multe combinaţii, dintr-o formulă în alta,
la un moment dat au ajuns la „V = D/T (Velocity =
Distance over Time)” (viteza este egală cu distanţa
parcursă supra timpul necesar). Atunci şi-au zis că
titlul discului să fie Velocity cu explicaţia D/T, care
sunt chiar iniţialele trupei. Până la urmă au hotărât să
rămână Distance over Time, deoarece li s-a părut a fi
mult mai interesant şi mai poetic.
Untethered Angel, prima piesă a albumului, a fost
şi prima editată pe single în decembrie 2018. Claviaturile şi chitara realizează o introducere scurtă
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– sunete line, mult mister. Apoi basul şi tobele dau năvală şi ne
duc către vocea lui LaBrie şi din nou un solo de clape, totul într-o
complexitate muzicală marca Dream Theater. Versurile sunt
despre o persoană care a suferit multe insuccese în trecut, astfel
încât a ajuns să-şi piardă speranţa şi să devină anxioasă. Va reuşi
să iasă însă din aceste suferinţe dacă îşi va asculta inima.
„Misgiving and dismay, nightmares of wasted days/ Can’t live your
life this way, something needs to change/ Cold feet and second
thoughts; entangled, tied in knots/ Avoidance at all costs, a painful
thing to watch/ (…) Untethered angel/ Falling to darkness/ Don’t be
afraid of letting go/ Open your heart, be set free”
„Presimţiri ciudate şi spaimă, coşmaruri cu zile irosite/ Nu poţi
trăi aşa, trebuie să schimbi ceva/ Picioare reci şi îndoieli; încurcat,
legat cu noduri/ Evitări cu orice preţ, un lucru dureros de privit/
(...) Înger nepriponit/ Căzând în întuneric/ Nu te teme să fii liber/
Deschide-ţi inima, fii liber”

Un riff alert de chitară bas dă tonul celei de-a doua piese, intitulate Paralyzed, iar vocea lui LaBrie lasă o impresie tot mai
puternică pe măsură ce avansează printre versuri. Se spune că
principalele idei muzicale ale acestui cântec au fost mai întâi
aranjate de bateristul Mike Mangini. După ce le-a ascultat, John
Petrucci a compus versurile, iar ceilalţi membri ai trupei au finisat
elementele componente ale întregului moment muzical. Textul
este despre persecuţia, cu suferinţele aferente, care poate apărea
într-o relaţie când persoana afectată nu are curajul să se opună.
„The anger, the pressure/ You’re choking down your words again/ Feel
the nerves set in/ Unspoken frustration/ They see right through you/
Paper thin, like the ghost within// [Chorus] A heart that feels no pain/
Addicted to the game/ Breaking beneath the strain/ I am paralyzed”
„Furia, presiunea/ Îţi înăbuşi din nou cuvintele/ Îţi simţi nervii
întinşi/ Într-o frustrare tăinuită/ Ei văd chiar prin tine/ Ca printr-o
hârtie subţire, fantoma dinăuntru// [Cor] O inimă care nu simte nici o
durere/ Dedicată jocului/ Sfărâmându-se sub presiune/ Sunt paralizat”

A doua piesă care a apărut şi pe single este Fall Into the Light.
Partea instrumentală introductivă e dată de un riff dur de
7-8-9, 2019
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chitară specific heavy metal-ului, care ne duce bine cu gândul la
Metallica. John Petrucci declara într-un interviu pentru revista
„Rolling Stone” că a compus acest riff când era în culisele unui
concert al turneului G3. Jucându-se atunci pe corzile chitarei, i-a
plăcut mult ce a ieşit, aşa că a scos repede iPhone-ul, a repetat
combinaţia şi a înregistrat-o. În acelaşi interviu, Petrucci a vorbit
şi despre celelalte două părţi ale acestei compoziţii. Un solo de
chitară cu pasaje foarte rapide, o probă de mare virtuozitate,
iar în partea de mijloc întâlnim un sound mai moale, mult mai
melodios, pe care l-a compus pe chitara acustică şi pe care l-a numit
Cowboy section, pentru că are o vibraţie de Western. Versurile,
foarte bine scrise, ne spun că fericirea nu o atingem doar dacă
primim multă iubire, ci trebuie să o căutăm în interiorul nostru,
în sufletul nostru.
„Written on the water, memories dissipate/ Eyes begin to open,
darkness drifts away/ Time and space, like roses whose petals
drop and fade/ And fall into the light as if dreams of yesterday//
[Chorus]/ Too much love is not enough for us/ I was once too blind
to see/ [Verse 2] / There is nothing sacred, only heaven knows So
turn towards the sun and look into your soul”
„Scrise pe apă, amintirile se risipesc/ Ochii încep să se deschidă,
întunericul împinge/ Timpul şi spaţiul, ca nişte trandafiri ale căror
petale pică şi se ofilesc/ Şi cad în lumină de parcă ar fi visat asta ieri//
[Cor]/ Prea multă iubire nu e suficientă pentru noi/ Eram cândva
prea orb ca să văd// [Versetul 2]/ Nu e nimic sacru, doar cerul ştie/
Aşa că întoarce-te spre soare şi priveşte în sufletul tău”

Următoarea piesă, Barstool Warrior, ceva mai melodioasă, este
produsă în cel mai elaborat stil progresiv Dream Theater. Introul are un ritm rapid dat de riff-ul chitarei lui Petrucci. Treptat,
îşi mai aduc contribuţia basul lui Myung, şi mai ales teribilele
intervenţii ale tobelor lui Mangini, care îşi etalează tehnica şi
rapiditatea. Tranziţia spre partea mai lentă o face, din nou, chitara
lui Petrucci. Un solo prelungit şi captivant deschide calea unui
minunat interludiu la pian al lui Rudess, a cărui melodicitate ne
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Dream Theater, la finalul concertului din 12 aprilie 2019 de la „Beacon ” Theater din New York ,
din cadrul turneului de promovare al albumului Distance over Time.

duce cu gândul la Genesis, din prima perioadă, cea cu Peter
Gabriel. Timbrul luminos al vocii lui LaBrie dezvăluie povestea a
două personaje, care nu interacţionează între ele. Primul este un
bărbat alcoolic, care trăieşte într-un sat mic şi destul de izolat, cu
marele regret de a nu fi reuşit să iasă din această lume uitată. Are
convingerea că este blocat acolo şi nu poate face nimic pentru
a-şi schimba soarta crudă. A doua persoană este o femeie, care
după ce a nimerit într-o relaţie abuzivă, nu are curajul să se
elibereze şi rămâne blocată în suferinţă, pentru că îi e frică de
situaţiile noi care pot apărea. Spre final avem parte de o mică
schimbare, ambii conştientizează situaţia în care se află, şi fac
astfel primul pas spre vindecare. Despre versurile compoziţiei
Barstool Warrior, John Petrucci declara pentru revista „Rolling
Stone” că a scris textul dintr-o perspectivă budistă, care ne spune
că majoritatea visurilor noastre, ceea ce gândim, ce simţim, ce
credem cu adevărat, se poate transforma în realitate.
7-8-9, 2019
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„A river of tears as months turn to years, all wasted/ On someone
not willing to change/ Now only a shadow remains/ No one can
save you/ And there’s no one to save/ It has been written/ You will
become all you think/ All you feel, all you dream// [Outro]/ Now
I’m cutting the anchor away/ And I won’t look back/ I’m starting a
new life today/ Now I see where I belong”
„Un râu de lacrimi pe măsură ce lunile se transformă în ani,
toate irosite/ Pe cineva care nu doreşte să se schimbe/ Acum rămâne
doar o umbră/ Nimeni nu te poate salva/ Şi nimeni nu e de salvat/ A
fost scris/ Vei deveni tot ceea ce gândeşti/ Tot ceea ce simţi, tot ceea
ce visezi// Acum am tăiat ancora/ Şi nu mă voi uita înapoi/ Astăzi
încep o viaţă nouă/ Acum văd unde mi-e locul ”

Room 137 durează 4’30’’ şi cuprinde câteva riff-uri nervoase
de chitară dar şi o interacţiune dură între tobe şi chitare. Soundul bateriei lui Mangini iese cât se poate de bine în evidenţă, ceea
ce trădează o încredere de sine ajunsă la cote maxime. De altfel,
el semnează în premieră pentru Dream Theater textul unei compoziţii. Versurile sunt despre fizicianul austriac Wolfgang Pauli, care
de-a lungul vieţii sale a cercetat îndelung şi a încercat să răspundă
de ce constanta de structură fină, o constantă fundamentală fără
dimensiuni, are o valoare aproape egală cu 1/137. Întâmplător sau
nu, suferind de o boală gravă, Pauli a murit la 15 decembrie 1958
în salonul 137 al unui spital din Zürich.
„Someone, someone is trying/ In search of something, death by
numbers (Getting closer)/ Someone, someone is dying/ To know the
answer, the key to heaven (137)// [Chorus]/ Do you see it there on
the door?/ Death is coming, life nevermore/ Obsession drives me,
clouding my mind/ What’s the message, am I running out of time?”
„Cineva, cineva încearcă/ Să caute ceva, moartea conform
cifrelor (se apropie)/ Cineva, cineva moare/ Pentru a şti răspunsul,
cheia raiului (137)// [Cor]/ O vezi acolo în uşă?/ Moartea vine, viaţa
niciciodată/ Obsesia mă conduce, întunecându-mi mintea/ Care
este mesajul, mi s-a terminat timpul?”

S2N, prescurtarea de la Signal to Noise, este piesa în care se
remarcă încă de la primele acorduri basistul John Myung. Este
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dublat de John Petrucci, al cărui solo de chitară impresionează din
nou prin tehnica interpretării şi dă cântecului nerv şi echilibru.
Versurile, scrise de Myung şi Petrucci, se referă la problemele
globale cu care ne confruntăm şi care ne afectează tot mai mult,
cum ar fi schimbările climatice, războaiele, terorismul, drogurile,
infidelitatea sexuală, cărora trebuie să ne opunem cu multă hotărâre şi cu voce tare.
„Have you heard the news?/ A surging sea of circumstance/ Pain,
starvation, war, abuse/ Sterile gloves hide dirty hands// Shocking
truth, climate change/ Floods and fires, hurricanes/ Overdose,
suicide/ Innocent die/ Fear and race, endless lies/ Sex and faith;
terrorize/ Drugs and guns; taking lives/ Innocent die”
„Ai ascultat ştirile?/ O mare agitată de evenimente/ Durere,
foamete, război, abuz/ Mănuşi sterile ascund mâini murdare//
Adevăr şocant, schimbări climatice/ Inundaţii şi incendii, uragane/
Supradoză, sinucidere/ Morţi nevinovate// Teamă şi rasism, minciuni nesfârşite/ Sex şi credinţă; terorism/ Droguri şi arme; identităţi
furate/ Morţi nevinovate”

At Wit’s End a fost prima piesă compusă de pe acest disc,
totodată şi cea mai lungă, o lucrare de 9’20’’ cu versurile compuse
de James LaBrie încă din timpul turneului lor aniversar – „25 de
ani de la Images and Words1”. Chitara lui Petrucci şi claviaturile
lui Rudess dau o introducere foarte puternică, prin rapiditate şi
constanţă. Treptat, basul aprig al lui Myung şi tobele alerte ale lui
Mangini stabilesc culoarul sonor pe care apare vocea puternică
a lui LaBrie, care ne introduce într-o poveste nefericită, a unei
căsnicii în care femeia este abuzată, iar traumele psihologice
apărute din cauza violenţelor la care a fost supusă de-a lungul
timpului se dovedesc o adevărată povară în reconstruirea vieţii
de cuplu. Versurile sunt o destăinuire a soţului referitoare la
1

Images and Words este el cel de-al doilea album de studio al grupului Dream
Theater lansat în 1992, primul cu James LaBrie solist vocal, care le-a adus
deplina consacrare muzicală.
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zbuciumul său interior în momentul în care soţia sa se hotărăşte
să-l părăsească.
„Asked me to listen/ Can’t go on and face another day/ I lied, not
admitting/ What I lost is still in you/ Something’s missing/ You see
darkness in my eyes/ Maculate, there is no cure/ Playing over, stop
pretending/ Warped inside its never ending tide// Don’t leave me
now, don’t leave me now...”
„M-ai rugat să ascult/ Nu pot continua să înfrunt o nouă zi/
Am minţit, neadmiţând/ Că ceea ce am pierdut se află încă în tine/
Ceva lipseşte/ Vezi întunericul din ochii mei/ Cum murdăreşte,
nu există leac/ Jocul s-a sfârşit, nu mai pretinde nimic/ Sunt ţesut
pe dinăuntru ca o maree fără sfârşit// Nu mă părăsi acum, nu mă
părăsi acum ... ”

Discul ne oferă şi o baladă, Out of Reach. Versurile, scrise
de James LaBrie, sunt despre o iubire de neatins a unui băiat
îndrăgostit care nu reuşeşte să-şi găsească cuvintele şi acţiunile
potrivite pentru a se apropia de fata care l-a fermecat cu magia ei.
Piesa este relaxantă şi bine echilibrată. Vocea caldă şi melodioasă
a lui LaBrie este excelent evidenţiată de pianul clasic (Jordan
Rudess) şi câteva solouri de chitară (John Petrucci), care întreţin
din plin tristeţea neîmplinirii.
„There’s something about this girl/ Some kind of magic/ I swear she
cast a spell on me/ Not the first time/ Might be the last/ Can’t let this
moment slip away/ Try to find the words/ None sit right with me/
Air of confidence/ But I can barely breathe// Out of reach/ Yeah, it’s
hard to reach/ There’s another day/ Although you’re hurting and
afraid/ You’re stronger than yesterday”
„E ceva cu această fată/ Un fel de magie/ Jur că m-a vrăjit/ Nu e
prima dată/ Ar putea fi ultima/ Nu pot lăsa acest moment să-mi scape/
Încerc să-mi găsesc cuvintele/ Nimeni nu se potriveşte cu mine/ Aer
de încredere/ Dar abia pot respira// De neatins/ Da, e greu de atins/ E
o altă zi/ Deşi te doare şi te temi/ Eşti mai puternic decât ieri ”

O altă piesă lungă (8’25’’) este Pale Blue Dot, care face referire
la fotografia cu acelaşi titlu a Pământului luată pe data de 14 februarie 1990 de sonda spaţială Voyager 1 de pe orbita planetei
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Neptun, de la o distanţă de peste 6 miliarde de kilometri. În
această fotografie, Pământul este un punct minuscul (cât un
pixel) în contrast cu imensitatea spaţiului cosmic, printre benzile
de lumină solară generate de lentilele camerei foto.
Textul scris de John Petrucci este inspirat din emoţionantul
comentariu al imaginii Terrei, scris de astronomul şi scriitorul
american Carl Sagan în 1994. Minusculul punct azuriu este singura noastră casă pe care trebuie să o păstrăm cu grijă, să o
salvăm de noi înşine.
„A lonely point of light, captured in a final glance/ A solitary hint
of life, discovered if by chance/ (...) Hopeful children, mothers and
fathers/ All on this place we call our home/ Adrift in space, we’re on
our own/ But who’s out there to save us from ourselves?”
„Un singuratic punct de lumină, surprins într-o ultimă licărire/
Un indiciu de viaţă solitar, descoperit întâmplător/ (...) Copii, mame
şi taţi plini de nădejde/ Toţi din acest loc îl numim casa noastră/
Plutind în spaţiu, suntem pe cont propriu/ Dar cine ne va salva de
noi înşine?”

Un intro la sintetizator (pe durata a 1’7’’) generează imagini
cosmice, este dublat de voci umane transmise radiofonic la
mare distanţă, şi ne aduce aminte de albumul Albedo 0.39 al lui
Vangelis. Apoi cei patru instrumentişti se întrec unul pe altul
într-o progresie sonoră complexă, rapidă şi incitantă, întreruptă
pe alocuri de vocea lui LaBrie, cu al său timbrul plin, şi câteva
solouri măiestre de chitară ale lui Petrucci.
Aşadar, izolaţi de tentaţiile vieţii într-un studio, ca într-o arcă
muzicală, cei cinci Dream Theater au reuşit o chimie sonoră
perfectă, compunând şi înregistrând albumul Distance over
Time – o colecţie de nouă piese pe durata a 56’57’’ –, un vehicul
de elanuri caracterizat printr-un sound puternic şi clar dat de
uriaşul lor talent componistic şi de naturaleţea şi abilitatea incredibilă cu care îşi interpretează compoziţiile.
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Alexandru
Am rîs şi am plîns
între două cetăţi trecute prin sabie
apoi doar am rîs de zeii lor
nefolositori
cum să spui că vrabia a născocit zborul
cînd ştim
de la cei vechi:
zborul a născocit toate păsările
am rîs şi am plîns în egală măsură
pentru că aşa am vrut
am avut la picioarele mele războinici
aproape nemuritori
şi zei înfricoşaţi
m-am poticnit cu de la mine putere
s-a făcut seară în cortul meu
s-a făcut seară în jurul făcliilor

Ioan T. Morar,
poet, prozator,
Arad, Timişoara, Bucureşti,
Provence...
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Ştiu că de acum fiii voştri vor purta numele
Alexandru
aşa cum eu am purtat sabia mea
prin pieţele de sclavi
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am rîs şi am plîns
mi-am înhăitat trupul cu toate plăcerile
vine vremea să nu mă mai întorc
tu ştii ce să faci
tu singur ştii ce să faci
mai sînt cîteva bătălii pînă la capătul lumii
tot ce a fost al meu va pieri
doar numele Alexandru va fi al vostru
şi-n el stă o vrabie
care nu zboară
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Viorel Mureşan

Poezia
ca dintr-o superstiţie scriu poezii
numai cu creionul
ştiind că solzii grafitului
au înmugurit şi au crescut
pe fundul oceanelor
cine şi-ar putea închipui vreodată
o colonie de cucuvele
cum urcă pe coşul vulcanului
Viorel Mureşan
poet,
Surduc, Sălaj
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în jurul mâinii mele când scriu
se strânge ţipătul lor
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Vizitatorii
din umbra grădinii
dintre pietre m-am rupt
pentru tine
acolo
morţii veneau pe furiş
să taie bujorii
auzindu-le paşii
eu m-am oprit din
cules margarete
niciodată
n-au plecat de la noi
cu mâna goală
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Ziduri
rupţi pe la colţuri
de aceeaşi mână de fată
care în casă la noi
coase laolaltă noapte şi zi
pereţii
adăpostindu-ne
îşi fac semne
din ferestre cât un ochi de păianjen
de pe o bancă din parc bag de seamă
că ei sunt
palma mea dreaptă
şi palma mea stângă
ochii mei
coastele mele
numele şi prenumele meu
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Pescari în cascadă
am venit
să aşezăm fiecare câte o umbră
lângă perete
un suflet ţinând în mână o sabie ascuţită
trece printr-o fereastră
dar
ca să poţi descrie singurătatea unui brăduţ de crăciun
într-un azil de bătrâni
e nevoie numai de câteva trestii
de orăcăitul broaştelor
şi de un lac
pe care să-l priveşti îngheţând
până la fund
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Viorel Mureşan

Statuie
un mort se ridică-n picioare
dintre două zile luminoase
de vară

Suprafaţa aspră a nopţii
peste o greşeală gramaticală scăpată de daltă
pe piatra dreptunghiulară
copiii pun primăvara zambile şi toporaşi
ne-am putea chiar şi noi arăta
în acest rece dreptunghi
purtându-ne încet mâna
de la o stea la alta
pe suprafaţa aspră a nopţii
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Lucrătorul viei
mă frământ zi şi noapte cum
aş putea fi eu acel pictor
care îşi acoperea pânzele cu ciorchini de struguri
de veneau la ei păsările înfometate
să-i ciugulească
de bună seamă le păcălea
ca pe urmă să se hrănească din carnea lor
voi
fraţii mei
cititori:
„Dacă vreţi să vă pictez îngeri
arătaţi-mi-i”
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Viorel Mureşan

Poarta
prin ochiurile plasei de sârmă
dintr-o grădină
mă urmăreşte cu privirea un câine
ochii lui goi
se rostogolesc
printre ridurile de pe faţa mea
urechile
două drapele flutură
pe acoperişul
unde intri pentru o rugăciune
unde se trânteşte o poartă

Naiuri
umbra cuţitului pentru pâine
îmi taie calendarul de pe perete
în două naiuri identice
unul
cu toate gurile de fluier deschise
spre cer
altul
din care cântecul picură
pe un burete de spălat vase
120

7-8-9, 2019

Viorel Mureşan

Poezie

Groapa din manuscris
vom acoperi oglinzile mai întâi
să rămână orbi cei patru pereţi
femeia care a pus bulbi în pământ
îşi spală mâinile albe ca petala de măr
urcarea sacadată pe scări
pare o tuse repetată în săli de lectură
degetele mele te caută
cum se rotesc porumbeii deasupra unui incendiu
viermii au ros soarele
coaja lui
se sparge în iarbă
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Miruna Mureşanu

*

lumina îmi împrumută deseori amintirile
ca ea să nu depindă niciodată de ele
fiind vremea nostalgiei atunci
aş putea să nu învinovăţesc pe nimeni
dintre cei ce vânau altădată lumina cu mine
dintr-o sete imemorială de moarte
printr-o călăuză a singurătăţilor noastre
care trec mult prea uşor de uşa închisă
umplând de nuanţe o scenă a timpului
imaginând un abis la ieşirea din clipă
pe cărări crestate întruna de vânt

Miruna Mureşanu
poetă,
Austria
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printre umbre ce cad încet pe pământ
ca lumina să nu depindă niciodată de ele
dintr-un simplu motiv al întâmplărilor
ultime
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care vânează fără să vrea chipul lui Dumnezeu
în refrenul secundelor aflate in nuce
muşcate de limba ascuţită a frigului
printr-un ţipăt de pasăre scurt
care trece riscant de aproape
de nopţile albe pline de patimi
rimând cu privirea străină-a departelui
deşirat în parfumul unor poveşti de demult
care aşază cu migală umbre-n decor
cu miezul sălbatic şi mut
sculptând insomnii în odăile timpului
dintr-un simplu motiv al tăcerii Cuvântului
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Miruna Mureşanu

*

nu părea de-ajuns un galben cuminte
ca asfinţitul să cadă-n genunchi la marginea mării
ea nu înceta să tresară plecând
când pe bătrânele-i ape doar vântul
deşira câte-o zi s-o închidă-n clepsidră
încet murmurând laolaltă cu timpul
prelungit prin bătrânele ploi
la răscrucea albastră a cerului
adâncit în prăpăstii de lumină curând
când o ultimă lacrimă va fi curs înapoi
într-un fel de poveste a ei despre noi
în tăcere îmbrăcându-ne încet tresărind
cum într-o haină a clipei căzute-n genunchi
la marginea mării nesfârşite din noi
ea nu înceta să foşnească plecând
când pe bătrânele-i ape doar vântul
va fi spus o poveste a lui despre noi
adâncit în prăpăstii de lumină curând
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pentru că nimic nu va fi rămas din forma acestei priviri
locul în care mă aflu pare mereu altul
născut într-o coajă de ou a tăcerii
pâlpâind în rostul pierdut al cuvintelor
şi-n gustul târziu de madlenă
îngropându-l în catifeaua unor papirusuri vechi
din care desprindem doar miezul simfonic
sub arcadele norilor galbene
colorând rostul luminii iconic cu sângele inimii
prin făptura visătoare a unui timp neştiut
care se va fi născut în aceeaşi coajă de ou
de forma privirii în care aş putea să mă aflu
amăgind împreună cu tine timpul trecut
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Miruna Mureşanu

*

număram boabe cuminţi de lumină
în cafeaua cu lapte ceresc
în insula plină de frunze uscate
unde Euthanasius ne abandonase între braţele norilor
fiind un timp zadarnic cuprins de amintirile ploii
îi făceam loc de fiecare dată în gând
de-a valma cu plânsul din miezul speranţei
cu ţipătul verde senin al lebedei Kim
care scria neîntrerupt pe lac hieroglife
atunci când vedea că venim
pentru că mereu altceva avea să se-ntâmple
carnea luminii provoca timpul să cânte
izgonind în sângele apelor mut
câte-o ripostă neverosimilă-a vântului
numărând boabe cuminţi de lumină
în cafeaua cu lapte ceresc
privind prin ochiul nostru lumesc
ce avea să se-ntâmple
la un ultim spectacol al lebedei Kim
aproape de asfinţitul pe care-l avea la-ndemână
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Miruna Mureşanu
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din visul rescris al luminii in nuce
hrănesc un murmur aproape simbolic
moartea pare mereu datoare cu un răspuns
pentru că ziua de mâine e întotdeauna ziua trecută
iar începutul luminii se pierde într-un ecou dureros
îngălbenind pereţii de hârtie ai timpului
care-mi sapă în carne drumuri şi spaime
spunându-mi să nu mă grăbesc
eu hrănesc mai departe un murmur simbolic
rescriind odiseea oglinzilor sparte
în care m-ascund să rămân afară din mine
moartea rupe tăcerea printr-un joc imprudent
în iarna niciunei vrajbe în care aştept
pentru că ziua de mâine e întotdeauna ziua trecută
cineva îmi spune să nu mă grăbesc
hrănind mai departe un murmur simbolic
în curbura fără gratii a timpului
îmbrăţişând lumina cu o mie de chipuri
încât ultimul ei chip să nu mai fie singur
pierdut într-un ecou aproape retoric
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Miruna Mureşanu
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ciugulind cenuşa zilei de ieri
pasărea din oglindă pare o cumpănă-a cerului
jucând la ruleta de nori a văz-duhului
absenţa cu gust de lumină
născând întruna fără să ştie alt cer
prin ecuaţia simplă dintre inimă şi ziua de ieri
care pare-o orchestră împărţită-n tăceri
îmbrăcând lumina în cămaşa de nuntă
a umbrelor care se dau încet la o parte
căzând în genunchi cu noapte cu tot
în marele gol învăţat pe de rost
destrămat în poveştile despre sine-ale timpului
niciodată mai singur ca la cina din urmă
când pasărea din oglindă îi ciuguleşte cenuşa
jucând-o la ruleta de nori a văz-duhului
aflat de-o veşnicie în cumpănă
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Mihaela Iovănescu

Ora cinci
Două cuburi de zahăr.
Toate dispar într-o ceaşcă:
melancolia, cubul, cercul social, absurdele
contestări în vederea reformei.

Motive
Urc în taxi.
Cobor în transă.
Ceasul îmi arde pe mână.
Florile mă amână.
Am cerut un fluture.
Valuri în aer.
Hei, e un timp de petrecere!
Un soare maliţios!
Nori lenţi
care te fac să visezi
ambuscade.
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Mihaela Iovănescu
poetă, eseistă
Timişoara
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Mihaela Iovănescu

Zilele se întorc
Suntem pasageri clandestini
pe această bancă
trecând
prin lumină.
E după-amiaza unei zile de vară
şi pământul se învârteşte.
Vedem seminţele,
frunzele duse pe alei
de un impuls puternic.
Ca o unghie cu sidef,
un cărăbuş în soare.
Spune-mi ce ştiu.
Natura deplasează tiparul
şi desenează bine.
Zilele se întorc,
răsăritul, apusul.
Uneori câştigăm ce pierdem.
E definiţia surprizei?
Ne naştem din uitare?
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Privire
Caut linii ieşite din plan,
sprijin suprafeţe mişcate,
revoluţii în volumetrie.
Şi visele sunt încetinite.
Se presimte o afazie
în febra periculoasă
a oraşului care răsuceşte
suburbia în jurul centrului.

Înserare
Vin umbrele şi cer ar fi
destul şi pentru ele, să vină,
să vină, nimeni nu se teme.
Numai o fotografie de copil mai leagă
două lumi disparate.
Numai imaginea mea de copil
se topeşte înăuntrul pieptului meu,
în azurul plămânilor.
De câte ori am scris despre un cer propice,
un cer elementar, un cer
deschis?
7-8-9, 2019

131

Poezie

Mihaela Iovănescu

Păsări în grădină
Mătur curtea,
frunzele uscate zboară
şi norii de praf mă învăluie.
Soarele bate direct în frunze.
Privite din locul în care e umbră,
frunzele verzi în plină lumină
se văd altfel,
e un verde atât de deschis,
nu mai sunt opace,
nervurile apar conturate perfect.
Păsările cântă,
sar în iarbă,
îşi deschid aripile.
Păpădiile cu tulpini lungi
îşi clatină globurile fragile ca nişte planete de gaz
sfâşiate de turbioane în spaţiul cosmic.
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A

LOIS părăsi restaurantul pe la miezul
nopţii. Afară poposi o vreme pe trotuar,
căutând din ochi femeia ce ieşise înaintea sa,
dar aceasta dispăruse. Mirat, străbătu micuţa
stradă pietonală şi a ajuns în scuar. De aici,
avea o vedere cu bătaie lungă, pe ambele
părţi ale spaţiului larg. Întârzie cu privirea
pe treptele Catedralei, aflată la vreo sută de
metri mai încolo, peste şoseaua desfăcută în
unghi drept chiar înaintea sfântului edificiu,
braţul din stânga împrejmuindu-l. Frustrat,
amuşină un timp prin scuar, apoi poposi
pe o bancă. Un pic ameţit de alcool, se lăsă
scufundat în tabloul înaltului înstelat. Un
timp încercă să se sustragă somnului, dar nu
reuşi …
Cadenţa ritmică a unor paşi de femeie,
scurşi pe dinaintea lui într-un ritm muzical,
7-8-9, 2019

Ion Corlan,
prozator, dramaturg,
Arad
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se pierdu treptat în depărtarea nopţii. Imediat însă rămăşiţa
ecoului se întoarse şi, ciudat, îl trecu în stare de veghe. Pauza
silenţioasă ce urmă îi aduse în memorie momentul ieşirii lui din
local şi dintr-o dată fu învăluit de unda parfumului cu esenţă
de trandafiri, iar în urechi îi răsună cântecul firav al ecoului
misterios pulsând în ritmul cadenţei, ce părea să vină dinspre
parcul din stânga Catedralei. Se ridică în picioare, cu emoţia
adolescentului, de mult răpusă, inoculată deja în piept şi câteva
secunde frisonă în crezul unei aventuri nocturne neaşteptate…
Circulaţia, rărită mult, îi permise să străbată distanţa despărţitoare de oaza de verdeaţă şi să ajungă, într-o atitudine relativ demnă, pe aleea din Parcul Rozelor. După circa zece paşi,
se opri şi iscodi cu ochii tăcerea din jur, dar nu o surprinse pe
femeie odihnind pe o bancă la mijlocul nopţii. Simţurile lui
însă erau la pândă. Inima îi zvâcni cu putere când cadenţa îi
trimise iarăşi un semnal pe unda ecoului, renăscut... Împresurat
de nobleţea nopţii, ridică braţele şi făcu semne de apropiere
celei nevăzute. Din întuneric nu ieşi silueta aşteptată, dar el trăi
cu euforie gesturile de copil. Ameţeala, împrumutată de tăria
vinului, se împreună cu esenţa învăluitoare a parfumului de
roze, născându-l încă o dată, de astă dată în poziţie verticală, pe
o alee, în parc…
Starea de beatitudine îi provocă oarece confuzie. Se lăsă pe
suportul de lemn sprijinit de tufa de trandafiri roşii. Tăcerea
nimicise cadenţa lăsând în jur o linişte adâncă. Alois continuă să
plutească vrăjit prin parfumul femeii, sublimat în cel al rozelor
din jur, însă de astă dată fu conştient când visul îl fură nopţii…
Ecoul luă forma unor clipociri tainice, şi el văzu femeia din
restaurant trecându-i pe dinainte, dar nu reuşi să schiţeze nici
măcar intenţia unui gest de întâlnire. Treptat, din vis porniră
spre el alte şi alte intonaţii şi el se pomeni , subit, lângă miracol:
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pe banca vecină cu a sa, de pe aceeaşi parte a aleei, era femeia
în roşu!…
Trezit de-a binelea, făcu ochii mari şi vreme de câteva minute
ascultă monologul, mai mult ghicit din mişcarea buzelor şi din
mimică, căruia părea să-i fi căzut captivă. Vocea voalată părea să
repete mereu, obsedant, aceeaşi întrebare-rugăminte.
– Vorbeşte singură!!...
Învingându-şi emoţia stupefacţiei, îşi îndreptă corpul, hotărât să păşească înspre femeia electrizată de şoaptele aprinse, dar
ea dispăru instantaneu. Zăpăcit, aşteptă revenirea în câmpul
vizual al imaginii, însă banca rămase pustie în tăcerea nopţii.
Cu degetele mâinilor pipăi suportul încălzit de năluca ce-şi
lăsase parfumul zălog. Un zgomot sec clătină tăcerea, aproape
de el. Împietri, aplecat înspre bancă. Mutându-şi încet privirea
pe trunchiul gros al copacului din dreapta sa, surprinse înapoia
acestuia umbra unui bărbat. În aceeaşi clipă, îl alertă o aromă
de smirnă. Nările i se dilatară, şi prin noapte înotă şoapta lui
stupefiată:
– Un preot!
Fiorul de teamă, prelung şi fierbinte, îl străbătu din cap până-n tălpi… Ridică bleg braţele, făcând un pas lateral, dar
imediat fu izbit cu putere de umbra ce trecu pur şi simplu prin
el, ancorându-i corpul într-o vibraţie energică, prelungită, ce-l
scutură în zbateri repetate. Azvârlit în trunchiul copacului pe
care îşi lăsase privirea, din gură îi scăpară gemete înăbuşite, iar
din iarbă se ridică întrebarea împotmolită în horcăit:
– Cine-i?!...
Apoi gemetele se lungiră şi vocea exprimă încercarea lui de
împotrivire:
– Cine-i, domnule?!...
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Propulsat de propriu-i glas, se pomeni în picioare, îmbrăţişând
trunchiul copacului... Pe alee se ivi, ca din pământ, o siluetă
impunătoare.
– Dumnezeu!! bolborosi Alois pierit.
Privirea severă îl aspiră cu zgomot şi faţa i se goli de sânge,
iar în locul rugăciunii iertătoare, din gură îi ieşi o poticneală
răguşită, apoi un scâncet uscat, prelung, istovitor, ce-i încordă
muşchii gâtului într-o încercare zadarnică de justificare, dar nu
reuşi nicicum să-i declare Judecătorului Suprem că în toată viaţa
lui de artist nu pictase nicio femeie, ci numai dumnezei, îngeri şi
cai, aceştia doar în galop…
Sprâncenele Justiţiarului, ridicate de indignare, erau aşa
cum le pictase el: albe şi stufoase, însă privirea Lui exprima o
severitate şi o răceală ce-i tăiară respiraţia. Nu se putu sustrage
fixităţii uităturii şi rămase pe alee cu respiraţia blocată. După mai
multe inspiruri teribil de grele şi expiruri astmatice, răsuflarea îi
reveni la normal, dar el se prăbuşi la pământ continuând refrenul
bolboroselii:
– Cine-i?!... Cine-i?!
O forţă străină îi târî picioarele spre banca de pe partea cealaltă
şi-l îndesă cu ciudă pe ea. Ghemuit pe lemnul tare, aproape
zdrobit, îl prinse dârdâitul şi din interiorul lui scăpară tot felul
de chiţăituri… O pală de vânt suflă peste el, împrospătându-i
privirea, dar pentru scurt timp, căci ochii i se umplură de lacrimi
groase şi-n lumina firavă a becului de pe alee văzu un tânăr lângă
el. Dădu să se ridice, dar individul îl obligă să se aşeze la loc,
apăsându-l cu forţă şi scoţând din el un geamăt înfundat, agonic.
Cu ultimele resurse, întinse mâinile spre gâtul agresorului, al
cărui chip, decupat parcă dintr-o fotografie veche, îi apăru lipsit
de contururi clare, şi încercă îngrozit să-l oblige să-şi retragă
braţele. Efortul îi tumefie capul, întunecându-i mintea. Alois nu
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apucă să-i trimită nici măcar o înjurătură în această încleştare
crudă şi vicleană. Inumană. Se zbătu horcăind, „văzând cu ochii”
cum viaţa lui se stinge, dar, ca prin minune, degetele criminalului
se desprinseră de pe gât, eliberându-l din strânsoare. Cu sforţări
repetate reuşi să-şi pună toracele în mişcare. Aerul pătrunse cu
greu în plămâni, şuierând. Reîntors la viaţă, îl căută din ochi pe
individ , însă acesta se topise.
La oarece distanţă, năluca roşie îi făcea semne la capăt de alee.
Îşi puse palmele pe ochi şi păşi ca un somnambul în direcţia
femeii diavol, dar nu înaintă nici doi paşi că patrulaterul din
centrul Oraşului porni către el ameninţător. Pictorul se chirci
iarăşi, de data acesta voluntar, din piept curgându-i o exclamaţie
de protest când fu luat pe sus, înălţat şi apoi aruncat la baza
grupului statuar din scuar, mai impunător ca niciodată, într-o
succesiune de secvenţe rapide. Stupefiat, înregistră clădirile
de pe margini, învălmăşite într-un decor bizar, pe care lumina
tresălta feeric, inundând Oraşul cu o revărsare de tonuri libere,
melodioase, profilând un tablou nocturn fascinant. Concertul
însă ţinu doar câteva minute, apoi se aşternu liniştea. Oftând,
Alois se târâi până aproape de banca pe care staţionase…Un
scâncet de vioară, abia auzit, fu înlocuit imediat cu un concert
nou, deosebit de sonor, electrizant. Orchestraţia îl purtă în zbor
pe deasupra patrulaterului din centru, şi după câteva rotiri
ameţitoare readus pe aleea din parc, unde muzica încetă subit.
Pauza ţinu câteva zeci de secunde şi Alois fu înhăţat din nou şi
purtat tot în zbor înapoi , apoi aruncat la baza grupului statuar,
unde fu fixat cu brutalitate într-o linişte ţiuitoare. Zăpăcit de
rapiditatea acestor incidente stupefiante, înregistră tâmp silueta
Doamnei în roşu urcând într-un taxi, la capătul scuarului…
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I IATĂ-MĂ captivat de viitorul meu
personaj Aristică – fratele tatii. Sau, cel
puţin, aşa aş vrea să fie. Mi se părea că nu-l
mai văzusem din ’77, imediat după cutremur,
la înmormântarea mătuşii Alla, nevasta-cadou primită din marele imperiu rus, după
terminarea studiilor, pentru merite deosebite.
Allinka venise cu vocea ei de stepă, înaltă,
clară şi cucerise mai întâi mahalaua, cântând
la „La doi voinici”, apoi se lansase mai spre
centru cu ajutorul lui Panti de Catifea, şefa
unchiului meu, prinsă de acesta în unul din
momentele ei de umanism revoluţionar.
Nici până acolo nu mergea ea cu adularea
modelului paukerist, încât să accepte ca altă
femeie să aibă succesul pe care ea şi-l dorise cu
ardoare, dar să nu-i satisfacă un mic capriciu
chiar şefului ei de cabinet, ar fi fost prea de
tot! Semăna cu o lipsă de subtilitate politică
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şi era un fapt aproape condamnabil să renunţi la uşier, la scrib,
la sugativa pe care o pui pe orice înscris, numai şi numai să-ţi
satisfaci un capriciu de moment. Or, ea era acolo pusă-n slujba
binelui, nu să se răfuiască c-o umilă femeie străină, înzestrată de
Dumnezeu c-o voce superbă.
Mai târziu, lansarea fiind făcută, Alla trecuse definitiv graniţa
mahalalei, spre centru, în caleaşca de vacanţă a partenerului de
viaţă a lui Panti de Catifea acceptase şi acest sacrificiu, de parcă
scaunul ministerial n-ar fi cunoscut decât forma fundului ei, iar
cultura nu s-ar fi putut lipsi de serviciile ei incomensurabile.
Alla, asaltată ca de-un roi de albine de notele muzicale ce-i
vâjâiau prin cap, n-a priceput niciodată că remarcabila ei carieră
s-a datorat unei alte femei, şi că Aristică apelase la aceea, cu tot
orgoliul lui, pentru a-şi respecta angajamentul scris către celula
de partid ce i-o încredinţase pe Alla.
În Bucureşti, comunitatea rusească era destul de puternică şi
unită. Alla se integrase binişor şi repede în structura sovietică de
model autothon. Suna şi era sunată la telefon, cânta la serate, ce
mai, făcea mult pentru compatrioţii ei, din spiritul celor obligaţi
să trăiască departe de patrie. Nu şi-a pus niciodată problema că
mulţi dintre aceştia erau trimişi acolo cu misiuni precise. Ce-o
interesa? Aristică pleca dimineaţa spre minister, iar ea îl urmărea
cu privirea cum se îndepărtează, înconjurat de vânzătorii de
ziare şi de câinii străzii. Venea lăptarul, veneau femeile de prin
sate cu fructe şi legume la comandă. Trecea în somn… trecuse
în somnul lung… cu sunetele acelea dragi în auz… N-o captiva
nimic altceva decât să cânte în oraşul aproape oriental şi bărbaţii
s-o aduleze şi să-i strecoare în decolteu mii de lei, iar mai târziu
un sac de bani, adus pe scenă, în preziua marii stabilizări, de
unul care aflase cu o oră mai devreme ce necaz va cădea pe capul
poporului. Gestul lui a fost mult comentat. Un ziar din dimineaţa
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următoare, cu cerneala încă neuscată, anunţa nebunia unui ins
care a pus la picioarele cântăreţei sale preferate, Alla Antimova
Enchiţescu, un o grămadă de bani; iar mai jos, cu litere de-o
şchioapă, negre şi urâte, era tipărită acea catastrofă care, în zilele
următoare, avea să le vâre gâtu-n laţ multor oameni de afaceri,
care se văzuseră faliţi peste noapte de-o manevră bine studiată
a guvernului.
Mai toată viaţa ei trăise doar noaptea. Ieşea pe-ntuneric şi
se-ntorcea înaintea zorilor, într-o cameră cu ferestrele mascate
de draperii. Singurul contact cu lumina îl lua în dimineţile de
vară, de la geam… În toată existenţa ei, se pregătise de plecarea
aceea nocturnă, din care nu avea să se-ntoarcă…
Şi el, desfigurat din cauza cutremurului, plin de răni, cu
capul pansat, era sprijinit în două cârje solide, mai solide decât
picioarele lui tremurătoare.
Nu renunţase la Aristică nici Panti, nici Alla… Mult timp
fusese un ins cu două stăpâne. Pe fiecare le slujea altfel. Panti i-ar
fi făcut copii, Alla nu dorea să nască, fiindcă sânii ei erau sortiţi
unor roluri măreţe: să sprijine străvezimea rochiilor de dantelă,
a voalurilor, nu să alăpteze…
Eram în spatele lui, şi-n spatele dricului, şi-al zecilor de
admiratori ai Allei, şi-al muzicanţilor de la „Katiuşa”.
Moartea ei nu-l clintise. Călca demn, având-o model pe
ministreasă, cu un cortegiu mai în faţă, cărei îi murise soţul tot
în acel dezastru. Îl enerva mila cunoscuţilor, unii plân-gându-şi
de fapt nefericirea proprie, accentuată de solemnitatea acelei
ceremonii.
Rămăsese un văduv trist şi neconsolat, hulit de mama, de
cumnata lui, care, identificându-se cu Alla, transfera în felul
acesta asupra lui oprobriul împotriva aceleia ce îi dăduse naştere,
soacra ei, care nu le iubise pe nici una din nurori. Dar şi mamei
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cine-i intra în voie, ca să-l iubească pe „străinul din Bucureşti”?!,
plecat de la vârsta de cincisprezece ani la Liceul de Marină din
Constanţa, şi care apoi – lung drum! – prin urcuşuri şi fofilări
anevoioase, ajunsese şi se menţinuse şef prin şapte cabinete de
miniştri, şantajându-i pe aceştia cu lucruri ce nici în vis nu le-ar
fi povestit. Nu era de mirare că nici o plecare de ministru nu-l clintise
şi pe el. Rămânea ca statuia unui leu la intrarea unei case, trecută
de la un proprietar la altul.
Se-ntorcea în amintirea mea, de altfel destul de ambiguă,
darnic în copilăria mea, şi zgârcit, până la avariţie, când eu aveam mai mare nevoie de ajutor, în timpul facultăţii. Curios e
că nu-mi aduceam aminte prea multe lucruri despre el. Toate
se estompaseră, de parcă mi le povestise cineva demult şi eu le
preluasem fără detalii, seci sau ca şi cum m-aş fi trezit dintr-un
somn nivelator de conştiinţe, un somn provocat de-o dedublare
a personalităţii, sau de-o boală grea, dar nu conştientizată cât se
cuvine, din lipsă de dureri, care ne mână, de cele mai mult ori, la
medic. Puteam fabula, dar aveam certitudinea că aş fi respectat –
măcar în parte – veridicitatea în privinţa unchiului meu, singurul
bărbat din familie care mai purta numele de Enchiţescu? Cu
stingerea lui, şi-a mea, vezi bine, mai târziu, neamul va dispărea.
Arborele se va transforma în cărbuni şi lumea va mai sufla în ei
acolo, o dată, de două ori…
Duminicile mi le petreceam la ei, în Romană, într-un apartament spaţios, cu ferestre cât peretele, lentile uriaşe spre cer,
unde mătuşa Alla mă găzduise trei ani încheiaţi, într-o încăpere
de serviciu, dar îmi convenea de minune, pentru că eram cu
totul izolat şi puteam să-mi duc viaţa nocturnă, cu prieteni de
vârsta mea. Unchiul Aristică băga doar mâna pe uşă, cu câţiva
poli, rupţi cu mare zgârcenie din ce punea şi el la o parte pentru
cheltuieli „neprevăzute”.
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Cutremurul rupsese un cântec, căci eu aşa îmi închipuiam
viaţa Allei; ca pe un fir cu mărgele de note, mai ales în copilărie,
când se vorbea de ea ca de una bolnavă de „ducă-se pe pustii”.
Nu pricepeam de ce o femeie care cântă, căreia-i ies din gură
fuioare de borangic, poate fi privită cu aşa suspiciune de soacră
şi cumnată.
Casa avariată, căzută într-o rână ca un ins paralitic, fusese
părăsită în mare grabă de chiriaşii speriaţi, fiecare mulţumit
cu prima ofertă făcută de Primărie, în ideea că mutarea va fi
provizorie şi, mai târziu, i se va da ceva corespunzător, conform
rangului său social. Din întâmplare, sau poate nu, în acel imobil
nu vieţuia oricine: a fost greu să se găsească printre locatari un
administrator, fiecare ţinând la poziţia sa.
*
Unchiul meu se mutase, într-o locuinţă modestă, cu trei
camere, şi mie nu-mi mai oferise posibilitatea unui confort, altul
decât cel de la un cămin studenţesc.
Pe acolo n-am mai trecut decât să-mi recuperez puţinele
lucruri, dar cred că m-a minţit spunându-mi că au fost furate de
echipele de intervenţie în timpul cutremurului.
Acum scriu toate astea detaşat, dar atunci când am păşit
pe poarta clădirii ministerului, profilată pe cerul cu nuanţe
de sepia, în jocuri de volume, plantată acolo într-o întrecere
neloială cu nemărginirea, copleşitoare, deschisă deasupra ei
ca o cupolă uriaşă, aveam oarece furnicături prin mădulare la
gândul întâlnirii cu un trecut scăpat de sub control de amintirea
şi imaginaţia mea. Mi-era frică, mai ales, ca imortalizarea lui
în albumul timpului să nu fi fost compromisă şi eu, căutând
prin mulţimea de fleşuri şi de fotografii pe cele care mi-ar fi fost
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folositoare în cartea mea de reiniţiere, să nu le selectez pe cele
reale. Gândindu-mă, îmi puneam întrebarea dacă un astfel de
unchi există cu adevărat, sau dacă nu cumva eu voiam să-mi
inventez unul, pentru viitoarea mea familie. Acum crescusem,
părinţii puteau sau nu să trăiască, dar unchi, mătuşi era necesar
să-i găsesc vii.
Cu reticenţa pe care o am faţă de locurile necunoscute, am
trecut pragul clădirii monumentale, suspectat de un portar de
paie. Nu întreba pe nimeni unde se duce, dar îl privea pe fiecare
bănuitor. De fapt, poate era aerul profesional cu care se proteja
şi el împotriva acelei munci de rutină.
Cufundat în propriile-i meditaţii, se uita ca prin sticlă la
persoanele ce intrau şi ieşeau, unele strecurate cu sfiiciunea
provincialului, altele cu aroganţa celui crescut în capitală, deschidea gura într-un bună-ziua silit, gâlgâit în gâtlejul său, ori
din cauza unei boli incurabile, ori cu scârba insului pe care nu-l
mai impresionează nici un firet, nici o medalie, nici o decoraţie,
nici un celular sau o geantă-diplomat. Toţi, pentru el, erau nişte
umbre mişcătoare şi pe toate sigur le drăcuia printre dinţi – asta
se vedea după mişcarea buzelor – şi parcă ar fi spus: – „ţi-ai
dracului de îmbuibaţi!”
Nu mi-a răspuns nici mie la bineţe, dar la întrebarea dacă-l
cunoaşte pe Aristică Enchiţescu a izbucnit în râs:
– Moşul ăla… bă… Da, să trăiţi, e aici. Atâta lume îl caută…
ceva de groază… Dumnealui vine primu’ şi pleacă ultimu’…
Privirea, învăluită de un zâmbet ironic, îmi sugera alt răspuns,
nerostit: ,,Ăla de-l caută moartea pe-acasă?! Da, e aici. E o umbră
pe la minister!” Cine nu-l cunoaşte?!… Tăcuse subit, văzând
pachetul de Kent scos de mine din buzunar şi împins în faţă-i,
pe o măsuţă îmbrăcată în pluş verde.
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– Urcaţi dumneavoastră la etajul cinci, camera 255… Uitaţi,
şi doamna tot acolo merge… şi-mi arătase o femeie tânără,
îmbrăcată-n mov, ce se îndrepta spre lift.
Holurile mari, de să te plimbi cu maşina pe ele, cu ecou, erau
pustii la ora aceea. Doar zumzăitul continuu al aspiratorului te
ducea cu gândul că cineva mai şi muncea în ceasul acela din zi. Nu
aveam de gând să fac un proces asupra spiritului nostru levantin,
dar nici nu puteam să nu constat că cei întâlniţi pe coridoare
– rari – erau toţi trecuţi de vârsta sacrificiului diurn. Tinerii nu
se sculaseră încă. Ei puneau des de-o discotecă sau urmăreau
cursul valutei nopţile pe străzile adumbrite de dragostea pe
bani, flancate de peştii ce-şi aşteptau protejatele să le vămuiască.
Material gârlă, să poţi aduce din condei un roman bun, dacă-ţi
dă talentul ghes, dacă ştii să-ncherbi laolaltă cuvintele.
Capitalele, câte văzusem, din punctul acesta de vedere, semănau toate unele cu altele; atrăgeau ca fagurii de miere viespile şi
bondarii oraşelor mici, dornici de carieră. Ei erau cei ce poposeau
în sălile cu spectacole proaste ca să bifeze o „acţiune” şi să-şi
diminueze handicapul de a fi trataţi ca provinciali în discuţiile
erudiţilor.
Liftul scârţâise, se legănase, însărcinat cu povara a cinci inşi
absenţi, distanţi, unii în hainele lor cele mai bune. Cucoana
roşcată, tânără, arătoasă, elegantă, cu părul cârlionţat ca de mieluţă proaspăt fătată, cu accent franţuzesc, căutat şi controlat cu
grijă, parfumată cu Chanel, cu degetele pline de argint şi onix, se
proţăpise lângă mine, fixându-mă insistent şi, în cele din urmă,
când calul troian ne lăsase la capăt de linie, mi se adresase ca
unui cunoscut de când lumea:
– Te ştiu de undeva…
– De la CNN… (Vedeţi, doamnă Anny, că mă cunoaşte lumea de pe-aici? Mă cunoaşte! Dacă v-aş fi povestit, nu m-aţi fi
crezut!).
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– Râzi, dar te-am văzut… Nu-mi aduc aminte unde, însă te
ştiu… Poate erai cu nişte ani mai tânăr…
– Sunt deghizat, asta e peruca mea de lucru, altfel am
plete…
– Aha, dintr-o fotografie…, nu ţinuse ea seamă de ironiile
mele căutate.
– Când m-am însurat prima oară, poza noastră de miri a fost
expusă un an de zile în vitrina singurului atelier din orăşelul
nostru. Şi orb să fi fost şi tot ai fi dat ochii cu… două chipuri de
cretini, duşi cu forţa la ofiţerul Stării Civile.
– Nu de-acolo… Mi-aduc eu aminte… Acum trebuie să intru
la domnu’ ministru… Mi-a părut bine. Sunt Aneta Zuluf. Dacă
m-aştepţi…
Nu i-am răspuns, pentru că intrase grăbită în cabinet, iar din
sens opus apăruse unchiul Aristică, cu o tavă cu ceşti murdare.
M-am ferit să mă vadă şi m-am aşezat pe un fotoliu ce dormita
în răceala culoarului cât o gară moscovită.
Unchiul Aristică trecuse la un pas de mine, fără însă să-mi
dea vreo atenţie, pentru că după el se ţinea scai, cu umilinţa
cuvenită, un bărbat înalt, tuciuriu, adus de spate, cu o geantă
diplomat în mână.
– Dom’le Enchiţescu, ce naiba, doar mi-ai promis că mă bagi
la ministru… Vin de la 500 de kilometri, schimb două trenuri şi
când colo… E vital pentru mine! De convorbirea asta depinde
soarta mea. La noi, la Inspectorat, e pe ţeavă să-mi ia locul altul.
Dacă eu nu mă mişc repede… Înţelegeţi? Sunt convins că se
duce de râpă totul şi insul acela pune mâna pe ceva ce nu poate
stăpâni…
– Aşteaptă, domnule… Te asigur că schimbarea, care vine
după alegeri, o să-ţi fie favorabilă. Ăsta de-acum a lăsat totul
baltă; nu mai stăpâneşte nimic ca lumea. E şi de-nţeles!
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– N-am timp! Acum sau niciodată! Dau oricât, dar să n-aştept,
spusese insul, cu îndârjirea celui restricţionat şi care juca totul
pe-o carte. Dusese mâna la buzunarul de la piept al sacoului de
vară de culoarea nisipului şi scosese de-acolo un plic. Ferindu-se
să fie văzut, i-l pusese unchiului Aristică pe tava cu ceşti murdare. Şi mai adăugase: Poate reuşeşti să deschizi portiţa spre
comunicare…
Fără să protesteze, ruda mea îşi continuase drumul, ca şi cum,
sub tava sa, mita ar fi activat un microfon foarte sensibil.
Nu, nu era de abordat acolo; l-aş fi umilit şi i-aş fi stricat
bucuria micilor găinării la care se expunea la cei şaptezeci de ani
ai săi, în locul unde venea să-şi întregească pensia, mai ales că-l
strigase careva ca pe o slugă:
– Dom’le Enchi, vino domnule să-mi tragi la xerox fişele
astea!, şi-l văzusem alergând cocoşat spre uşa ministrului.
Insul negricios rămăsese descumpănit, apoi se aşezase pe
locul eliberat de mine, oftând trudnic. Aducea cu el emanaţia
călătorului din trenul ce străbate distanţe mari, unde schimbarea
e continuă.
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Câteva păreri despre o poezie

a lui Mircea Cărtărescu

I

NTERVENŢIA de faţă se referă la o arie
mai restrânsă, cea didactică, pornind de la
reacţia unei jurnaliste, Mirela Voicu, postată
pe internet. Publicista este revoltată pentru
faptul că într-unul dintre manualele de Limba
şi literatura română, clasa a IX-a, ca exemplu
de poezie postmodernă, la tema iubirii, se
află Poema chiuvetei a lui Mircea Cărtărescu.
Indignarea semnatarei porneşte de la faptul
că unor elevi de 15-16 ani li s-a cerut, ca temă
pentru acasă, comentariul textului pentru a
descoperi „cine este noul Luceafăr”.
O primă întrebare pe care o punem ar fi în
ce măsură elevii clasei a IX-a cunosc poemul
eminescian, ca pornind de la acesta să argumenteze că textul lui Mircea Cărtărescu este
„un subtil poem al incomunicării” (Eugen
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Simion). Hotărât că pentru un elev de clasa a IX-a care, chiar
dacă a citit „Luceafărul, este un salt prea mare până la a susţine
convingător în ce măsură poezia din manual este „o parodie
a cunoscutului motiv romantic” (Eugen Simion). Ce poate
face? Foarte simplu: deschide calculatorul şi preia ad literam
un comentariu gata făcut, unde citeşte despre „sentimentul
degradării arhetipurilor în lirica optzecistă”,, despre „înstrăinarea
de sensul lumii”. Singura formulare inteligibilă este „utilizarea
clişeelor vorbirii curente”.
O altă întrebare ar fi dacă nu cumva este sărăcit textul postmodern insistând doar asupra Luceafărului eminescian ca exemplu al intertextualităţii. Desigur, pe blogurile internetului,
elevul găseşte şi afirmaţia cu privire la incomunicarea dintre
regnuri – uman şi vegetal – din Riga Crypto şi lapona Enigel.
Balada barbiană, acel „Luceafăr întors”, este cunoscută de elevii
clasei a IX-a?
Nu tăgăduim că este firesc ca tinerii să-şi înţeleagă prezentul,
să conştientizeze factorul cultural, să fie la curent cu cele mai noi
orientări ale literaturii. Postmodernismul este o modalitate de
gândire ce a pătruns în toate domeniile de activitate umană. În
literatură, tendinţa este să realizeze un dialog livresc nu numai
cu modernismul, al cărui succesor este chiar prin denumire, ci
şi cu toate formele artistice anterioare, numite, într-un cuvânt,
tradiţionaliste, neacceptate de modernişti. Postmoderniştii nu le
resping, dimpotrivă, le acceptă pe toate, recurg la frecvente citate
din asemenea scrieri, le imită, le inserează în producţii proprii.
Timpul revolut îi face să se distanţeze de ele, să privească seriosul
cu ironie, să se joace cu vorbele, să banalizeze construcţiile
artistice monumentale, să le coboare la existenţa cotidiană, să
realizeze parodii.
148
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Însuşi Mircea Cărtărescu, în amplul
volum Postmodernismul românesc (Editura Humanitas, Bucureşti, 1999) sintetizează principalele caracteristici ale
noii direcţii conturate la noi abia în
deceniul al IX-lea al secolului trecut de
tânăra generaţie optzecistă, ca ecou al
mişcării literare americane postbelice,
de a coborî poezia în stradă, de a o
păstra vie. Mai mult, la confluenţa mai
multor impulsuri, optzeciştii îşi vor găsi
rădăcini româneşti în creatorii umbriţi
de prestigiul uriaş al moderniştilor.
Postmodernismul îmbrăţişează toată
cultura omenirii, nu neagă nimic, dar acceptarea
este selectivă, fragmentară, prin combinări inedite
în construcţii proprii. Asemenea fracturare pune
în altă lumină aderarea postmoderniştilor la unele
idei tranşante ale moderniştilor, cum ar fi, pierderea
încrederii în valorile absolute, în perfecţiune, în
capodopere, întrucât toate acestea sunt simţite ca
restrictive, opresive, copleşitoare. Dacă resping viziunea unitară asupra existenţei, postmoderniştii au
descoperit, în schimb, „imensul şi fertilul domeniu al
aleatorului, hazardului, indeterminării, ambiguităţii,
fragmentului. Orice discurs este prin forţa lucrurilor
doar un fragment alcătuit din fragmente”. (Mircea
Cărtărescu, Op. Cit., p. 95). Plăcerea unui text postmodern constă în descoperirea fragmentelor din
care este construit. „Profund contextual, orice text
devine interactiv, cere participarea directă şi întinsă a
7-8-9, 2019

149

Restituiri

Marinela Fleşeriu

receptorului la construirea lui. Textul se cere folosit ca o unealtă
şi nu aşezat sub sticlă într-un muzeu”. (Mircea Cărtărescu, Op.
Cit. p.103).
De acord! Dar dacă un text postmodern nu e simplu, nici
unitar, ci alcătuit din fragmente disparate încorporând simultaneitatea celor mai diferite tendinţe culturale, este pregătit un
elev de clasa a IX-a să le recunoască? Are el bucuria coparticipării
la construcţia lui? Poema chiuvetei este o poezie de tinereţe a
lui Mircea Cărtărescu, publicată pentru prima oară într-un
volum colectiv al optzeciştilor, Aer cu diamante (1982). Textul a
atras imediat atenţia criticii literare, iar autorul a fost numit lider al
generaţiei `80.
Poezia amintită este o reluare şi o reinterpretare a uneia
dintre marile teme literare cultivate de la antici la moderni
– iubirea. Intertexul face trimitere, aşa cum s-a spus, la romantismul eminescian şi la modernismul barbian. Imposibilitatea comunicării dintre planurile existenţiale opuse: uman
– terestru şi universal – cosmic din poemul Luceafărul, precum şi incompatibilitatea dintre conştient şi inconştient din
Riga Crypto şi lapona Enigel cad în derizoriu, întrucât Mircea
Cărtărescu investeşte cu pasiuni şi dezamăgiri obiecte uzitate în
îndeletniciri culinare. Spaţiul strâmt şi sordid al unei bucătării
înlocuieşte castelul, crângul, poiana, iar timpul este concretizat
prin cuceriri tehnice (obiecte casnice lucioase, „fabrica de pâine”,
„moara dâmboviţa”, „centrale electrice”, „paratrăsnete”).
Titlul însuşi – Poema chiuvetei – este o asociere bizară dintre
doi termeni ce se exclud, primul din sfera semantică a culturii,
al doilea, specific trebuinţelor practice. Această alăturare ciudată
relevă intenţia ironică a poetului. Întrebarea ar fi de ce scriitorul
a optat pentru forma „poema” şi nu „poemul”, ultima cu o frec150
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venţă mai mare în cultura noastră. Cele două substantive sunt
sinonime şi au acelaşi etimon, latinescul literar „poema” preluat
de romani din cultura greacă. Substantivul neutru „poem” a intrat
în vocabularul românesc prin filieră franceză (poème) în secolul
al XIX-lea, deci este un neologism. Paralel este recunoscută şi
forma cea mai veche. Alegând forma „poema”, apropiată de cea
originară, poetul i-a dat cuvântului o conotaţie arhaică. Dar
ideea de străvechi vine în contrast cu cel de al doilea substantiv al
titlului („chiuvetei”), obiect practic, rezultat al gândirii tehnice,
anulându-l pe cel dintâi. Într-o asemenea vecinătate, cuvântul
„poema” îşi pierde sensul prim. Prin extindere semantică nu
mai conduce spre ideea de străvechi, ci de primitiv, necioplit,
stângaci, minor. Poema nu mai evocă pagini eroice, nici sentimente nobile. Dimpotrivă, sensul cuvântului este focalizat
spre un moment al progresului tehnic, se contextualizează, se
readaptează unui alt timp, considerat superior, moment când pot
fi sfidate „neînsemnatele” norme ortografice, pentru a îngădui
scrierea cu literă mică a primului cuvânt sau a celui următor
punctului ori grafia numelor proprii.
Încadrarea textului în categoriile de gen şi specie este incertă.
Incipitul este narativ: „într-o zi chiuveta căzu în dragoste”, aluzie
la „menestrelul trist” din balada lui Ion Barbu, care împlineşte
canonul zicerii. Finalul schimbă rolul dominant al naratorului
cu un eu liric: „…cândva în jocul dragostei m-am implicat şi
eu”, cu rezumarea propriului vis de iubire eşuat, dar fără să cadă
în melancolie. Fuziunea dintre epic şi liric este neconvenţională
şi dă textului un caracter hibrid. „Dacă taxonomia esteticii
clasice împarte literatura în genuri şi specii, în postmodernism
categoriile clare sunt substituite de o disponibilitate formală fără
frontiere” (Mircea Cărtărescu, Op. Cit. pp. 101-102).
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Compoziţional, aspectul de monolog este evident. Comunicarea este dominată de aceeaşi voce – atât narativă, cât şi
lirică – ce infuzează întregului text propriul şi singurul mod de
interpretare şi înţelegere. De fapt, povestea de dragoste narată
este o ficţiune în interiorul altei ficţiuni – experienţa subiectivă
a naratorului devenit eu liric.
Dragostea imposibilă, aspiraţia, dezamăgirea, resemnarea,
consolarea devin elemente ale parodiei. Burlescul, carnavalescul
înlocuiesc atmosfera ceremonioasă din poemul eminescian,
precum şi scenariul iniţiatic al baladei barbiene. Prezenţele din
poema lui Cărtărescu sunt doar obiecte care mimează iubirea.
Accentul cade pe rostire, amestec de prozaism („vasele cu
resturi de conservă de peşte/ te-au şi îndrăgit”) cu elemente de
oralitate („dar, vai!”); traducerea literală („căzu în dragoste”)
cu expresii licenţioase („nichelul meu te doreşte”); termeni din
limbajul tehnic („fabrica de pâine”, „centrale electrice”, „becuri”,
„paratrăsnete”), dar şi formule intelectualizate („sensul existenţei
şi obiectivitatea ei”), precum şi neologisme („se confesă”, „m-am
implicat” ori „superbă”).
Acest limbaj eterogen, impur, comunică fără emoţie povestea
de iubire: „într-o zi chiuveta căzu în dragoste/ iubi o mică
stea galbenă din colţul geamului de la bucătărie”. Dincolo de
platitudinea exprimării, atrag atenţia cei doi determinanţi ai
substantivului stea – „mică” şi „galbenă” – trimitere ironică la
dublul epitet din epopeile lui Homer. Dar postmodernismul
respinge retorica. Cele două atribute au rolul de a şterge deosebirile dintre planurile existenţiale, au funcţia de a reduce
spaţiul şi timpul la aici şi acum, astfel încât steaua este înseriată
lumii cunoscute, comune, atmosferei casnice. Însăşi aglomerarea
de verbe la perfectul simplu, referitoare la obiectul îndrăgostit
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(chiuveta): „căzu”, „iubi”, „se confesă”, se plânse”, „îşi mărturisi”
– acţiuni apropiate prezentului – are rostul de a realiza ambianţa
domestică dominată de şuetă, de flecăreală, manifestare firească
într-un spaţiu minor cu obiecte de rând: „muşamaua”, „borcanul
cu muştar”, „tacâmurile ude”.
Cele două invocaţii ale stelei devin cu totul ridicole prin
confundarea departelui cu aproapele, fapt ce permite un limbaj
banal: „stea mică… dă-te jos”. Mai mult, grotescul constă în
realizarea unui colaj, a unei suprapuneri şi încrucişări ale chemărilor atât de romantice din poemul eminescian, ale fetei
de împărat şi ale Luceafărului. Implorarea fiinţei pământene:
„Pătrunde-n casă şi în gând/ Şi viaţa-mi luminează”, în poema
lui Cărtărescu ia o curbă prozaică prin mixtura dintre lumina
artificială a centralelor electrice „pline de becuri” cu cea stelată:
„te risipeşti punându-ţi auriul pe acoperişuri/ şi paratrăsnete”.
Ademenirea este trivială: „vino, şi ai să scânteiezi toată noaptea
deasupra regatului de linoleum,/ crăiasă a gândacilor de bucătărie”. Intertextul face o dublă trimitere, pe de o parte, spre
una dintre chemările de-a dreptul incantatorii ale Luceafărului
adresată fetei de împărat: „Colo-n palate de mărgean/ Te-oi duce
veacuri multe/ Şi toată lumea în ocean/ De tine o s-asculte”, iar
pe de altă parte, spre ispitirea laponei Enigel de a renunţa la
„soarele-nţelept” şi a aluneca în zona umbrei, a inconştientului,
ca ultim argument al îndrăgostitului rigă Crypto: „Lasă-l, uită-l,
Enigel/ În somn fraged şi răcoare”.
Deosebirea dintre poem, baladă şi text postmodern constă în
faptul că în cel din urmă „nu există manifestări ale eului creator”,
ca în primele două, „ci a unui fals eu sau chiar a unei proliferări
ale unor false euri” (Mircea Cărtărescu, Op. Cit. p. 99).
7-8-9, 2019

153

Restituiri

Marinela Fleşeriu

Elucidarea o poate aduce punctul culminant al poemei: „dar,
vai! steaua galbenă nu a răspuns acestei chemări”. Exclamaţia
naratorului, departe de a provoca emoţie, stârneşte râsul, întrucât
sentimentalismul nu este caracteristic textului postmodern.
Sensibilitatea este suprimată prin căderea în bârfă tocmai a
naratorului cu nimic diferit de propriul personaj (chiuveta).
Comentarea nu este altceva decât o simplă pălăvrăgeală despre
pasiunea erotică a stelei pentru „strecurătoarea de supă” pe
care „noapte de noapte se chinuia sorbind-o din ochi”. Nimic
diferenţiat. Aceeaşi confuzie. Fragmentul poate aduce aminte de
morala Fabulei elementare a lui Aurel Baranga „una e luciul şi
alta lumina”. Uniformizarea este realizată la nivelul limbajului.
Dar, dincolo de acest aspect, fragmentul din text pare a fi un citat
ascuns, ironic, ludic, al metaforei „ochiul cu dinţi” din lirica lui
Nichita Stănescu. Şi dacă steaua pierdută predispune la un timp
de reflecţie, revenirea la clipa repede trecătoare face ca totul să se
scufunde în pulsiunile erotice, întrucât chiuveta „într-un foarte
târziu îi face o propunere muşamalei”. Nimic spiritualizat. Erosul
predomină ca în Uvedenrode barbian. Şi totuşi, ciudăţenia este
că prezenţele din poema lui Cărtărescu sunt obiecte materiale,
necunoscătoare a raporturilor de cuplu. Aşadar, chiuveta iubeşte
o stea şi ajunge să se consoleze cu o muşama, ignorând diferenţele
de gen. Însuşi naratorul se destăinuie: „eu, gaura din perdea, care
v-am spus această poveste/ am iubit o superbă dacie crem…”
Textul nu este altceva decât un joc, un joc de cuvinte fără
nicio adâncime. Dar cine este povestitorul? El nu este un obiect,
el este o absenţă. Nu are chip, este un anonim ce reprezină o
colectivitate, care a colaborat la turnarea acestui text cu totul nou.
Din această colectivitate se desprind un Homer, un Eminescu,
un Ion Barbu sau Nichita Stănescu. Naratorul s-a divizat în tot
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atâtea euri, pornind să se joace cu vorbele spuse odată, demult,
de alţii. Aceste fragmente le-a aşezat „aşa cum s-a priceput şi
el”, dacă ar fi să parafrazăm formularea din poemă. Nu există
metafore, nici simboluri ce trebuie decodate. Imaginile sunt
false, artificiale. Receptorul caută zadarnic referentul, întrucât
el nu este o realitate, „ci o foarte sofisticată invenţie... Textul se
răsfrânge asupra lui însuşi pentru a-şi deveni, clipă de clipă,
propriul referent (text autoreferenţial)”. (Mircea Cărtărescu, Op.
Cit. p. 100.)
Ne reîntoarcem la punctul iniţial al acestor observaţii. Poate
deveni Poema chiuvetei un text interactiv pentru elevii clasei
a IX-a? Stimulează poezia lui Cărtărescu un dialog continuu
între participanţi, o emulaţie în descoperirea intertextului sau
a citatului ascuns? Au elevii reperele necesare? Şi chiar dacă
sunt orientaţi spre poemul Luceafărul (de Riga Crypto şi lapona
Enigel nici nu poate fi vorba), vor înţelege în ce constă parodia?
Totuşi textul există în manualul şcolar. În cazul acesta, el este
doar un pretext pentru cunoaşterea unor particularităţi ale
postmodernismului.
Ca bază de discuţii pot fi alese lecturi accesibile vârstei din
lirica de dragoste eminesciană, de exemplu La steaua, alături
de legende sau basme despre iubiri imposibile dintre o fiinţă
pământeană şi un corp ceresc. Elevii vor putea înţelege că
postmodernismul recuperează vechi experienţe artistice, dar
de care se distanţează prin cultivarea ironiei, prin respingerea
seriosului, a elementului grav şi înlocuirea lor cu un registru ludic,
parodic. Vor observa tendinţa de respingere a sentimentalismului
şi de refuz al plasticizării. De asemenea, vor descoperi caracterul
hibrid prin amestecul de genuri şi specii, precum şi importanţa
limbajului cu abundenţa „clişeelor vorbirii curente” ce contribuie
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la contextualizarea unor vechi şi cunoscute creaţii literare, pe
care le încorporează sub formă fragmentată.
Logica şi inteligenţa prin care sunt conduse aceste discuţii
(nu o simplă temă pentru acasă) pot stimula curiozităţi, chiar
deschiderea apetitului pentru lecturi cât mai multe şi variate,
fie pentru plăcere proprie, fie pentru a deveni campioni în descoperirea intertextualităţii unor producţii postmoderne. Şi
acesta nu e decât începutul.
Plăcerea de a citi va deschide perspectiva înţelegerii noii literaturi impregnate de „aluzii culturale savante”.
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Gheorghe Mocuţa sau

reconcilierea criticului cu
poetul

G

HEORGHE MOCUŢA, muschetarul
literelor din Arad, cu toate că, de peste
25 de ani, şi-a format pana de critic literar
la revista „Arca” – investitură cu care s-a
şi impus în peisajul literar contemporan, a
revenit periodic, la prima dragoste, poezia.
Este un act firesc, pentru că, deşi poetul a
fost deturnat spre critică, elanuri creative de
manifestare a propriei sensibilităţi poetice,
după o perioadă de gestaţie, inevitabil ies la
iveală ca izbucuri-poeme.
Deşi a debutat cu o recenzie în revista
„Orizont” 1975, cum scria însă „în secret”
poezie, debutul de suflet a fost în fapt cu un
sonet, în aceeaşi revistă, în 1979.
După acest debut şi după un drum sinuos,
pornind de la sonet, trecând prin poezia cu
ecouri simboliste, cum mărturiseşte el însuşi
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într-un interviu, apoi prin poezia în
notă şaptezecistă, destul de conceptualizată, livrescă, solemn-metaforizantă, se regăseşte în poezia optzecistă,
pe care o cunoaşte aprofundat şi o
asimilează, simţind-o vie, cu prospeţime, autentică.
Se înscrie în generaţia optzecistă
şi prin dubla postură de critic, a poeţilor-critici, familiară optzeciştilor
– ce aveau în interiorul lor aparatura
critică, faţă de generaţiile următoare,
care, au contraire, aveau să manifeste
teribilist ideea inutilităţii criticii, motivând că „ar
dăuna grav sănătăţii” versului spontan, genuin, autentic în totalitate.
E drept că, exersată profesionist, critica lasă inevitabil amprente (pozitive!) pe textura poeziei. Criticul
îl face pe poet stăpân pe mijloacele artistice, cultivat,
conştient de arta poetică, cu o doză de „savanterie”.
În logica lucrurilor, prin cumulul lecturilor, adună
informaţii ce se sedimentează în subconştient şi apar
sub forma inserţiilor livreşti, ori a intertextualităţii
(argument in extremis al axiomei că literatura se face
din literatură). În plus, poetul câştigă inteligenţă
lirică, inerent cultivată prin lecturile de specialitate,
stăpâneşte arta construcţiei formale, semantice etc.
Nu mai poate avea ingenuitatea unui poet la gradul
zero al scriiturii.
*
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După ciclul Câmpia secretă din volumul de debut colectiv,
Argonauţii (alături de M. Tolcea, I. Chichere etc.), după grupajul
Mic tratat asupra naufragiului (din volumul Îngerul ridică lespedea) unde se găseau primele sale poeme „scrise cu rimă, cu
reminiscenţe baladeşti din Dimov, Şerban Foarţă şi Ion Barbu”,
cum mărturiseşte în interviu, urmează alte volume de versuri
şi antologii lirice, în care îşi modelează vocea lirică proprie, se
construieşte treptat ca personalitate poetică puternică, sigură de
sine.
Volumul salutări din Piaţa Reconcilierii cuprinde, după afirmaţia poetului, poemele adunate din ultimii 7-8 ani. Ar putea
astfel părea eterogen, ca un mozaic, în fapt este un puzzle, ce
în final, ca orice grupaj de flashuri – cu mesajul lor subliminal,
întregeşte o imagine globală, ca o hologramă – configurarea
psihologiei unei sensibilităţi artistice ce se mărturiseşte, cu gânduri şi emoţii privite într-un traseu propriu în timp şi spaţiu.
Nu însumează un amalgam de stări în diverse locuri, disparate,
ci musteşte aceeaşi stare dominantă, „vivre avec le cancer”, în
variate spaţii.
Se exersează schimbarea decorului, ca adjuvant terapeutic,
într-o geografie itinerantă, devenită topos poetic, Mocuzinii
în Grecia, la Halkidiki, ori prin Parisul cu Avenue Clichy,
Turcia şi Insula Samos, Olăneşti şi Piatra Scrisă, Arad cu Piaţa
Reconcilierii, Cluj cu statuia lu Mathias, în căutarea aerului
ozonat din staţiunea de munte Voineasa ori la Ochiul Beiului de
pe Cheile Nerei etc.
Peregrinările sunt supape de respiraţie, dar în ultimă instanţă
toate locurile devin bolnave, cu atât mai mult Parisul, centrul
universului şi al contrariilor, cu „laici şi musulmani”, „catolici
şi atei”, întretăierea tuturor civilizaţiilor la gurile de metrou
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– simbol pentru dualitatea existenţei: cu viaţa la suprafaţă, în
lumină, în speranţa libertăţii „prezentul aici la Paris e o continuă
distracţie/ iar viitorul e vis” şi viaţa din subterană, tragică şi
întunecată, Parisul sufletelor împovărate.
Oraşul Luminilor se transformă într-un Paris terifiant, angoasant: „deasupra mea colcăie stupul delirant”, „ies la suprafaţă
şi descopăr decorul de operetă/ al monstruoaselor monumente:/
turnul ramolit care atrage sinucigaşi”, „şarpele galben al Senei”.
Notează în manieră optzecistă detaliile cotidiene, banale, ca
un inventar care prin sine configurează imaginea pestriţă de etnii
a bulevardului „plin de buticuri arăbeşti turceşti chinezeşti”, cu
obiecte de talcioc, „tout pour 5 euros!”, prin care se pierde el,
românul „o şapcă leninistă”. E viaţa ca un bazar pe „avenue de
Clichy”, cu foame disperată de viaţă, într-o vitejească iluzie că se
poate surclasa timpul în scurgerea-i inexorabilă şi absurdă „eu
lacomul plimbăreţ prin Clichy/ nu las nimic duşmanului meu
imaginar/ care mă zoreşte din urmă –/ plăcerea de a hoinări de
a vedea de a înşela timpul/ curgerea enigmatică nodul năvodul
exodul.”
Confesiunea se mulează pe forma jurnalului cotidian, prin
enunţarea resturilor unei zile, cu aglomeraţia de amănunte
aparent banale, dintre care însă, pentru a nu rămâne doar bloc
notes, notează doar detaliile care pot fi investite semnificativ,
printr-o anumită poziţionare proprie artistului: la statuia lui
Mathias Rex din Clujul lui Funar, pandant la piaţa Reconcilierii
din Arad, româno-ungară, în „vuietul oraşului, muşca vârtos
din sandviciul de acasă/ înghiţind pe nemestecate încă o lecţie
de istorie contemporană.”
Estetica optzecistă îl ajută perfect în crearea acestei holograme
în timp, prin propensiunea dominantă spre epicizarea cotidianului, mărturisirea de sine ca un şirag de pseudo naraţiuni poetice.
Precum în Şeherezada, povestea acum este ca supravieţuire.
160

7-8-9, 2019

Gheorghe Mocuţa sau reconcilierea criticului cu poetul

Restituiri

În această realitate schizoidă, cauţi străfulgerări de motivare a
trăirii „numai/ o iluminare ne poate desfereca din când în când/
sensul vieţii”.
Prima parte, mai consistentă, transcende cotidianul imediat
într-o tonalitate sugerată chiar de titlu, balada unui greier mare,
una confesivă, sentimentală, poetică, baladescă, conciliant parodică, uşor ironică. Titlurile sunt scrise cu minuscule, chiar şi
după punct, la început de propoziţie, în buna tradiţie de început
modernistă, experimentată de optzecişti.
Prin titlu (nod şi semn), parafrază la balada lui G. Topârceanu
Balada unui greier mic, autorul îşi asumă alegoria poetuluigreier, postura unui greier ce adună cântând grăunţe de grâu
(fapte, impresii gestante de semnificaţii etc.), „doar e singurul
poet care îşi asumă destinul de greier”, cu pseudo autoironie
prin jocuri de cuvinte (prin glisajul de la sensul propriu la sensul
figurat) „poetu’ ăsta neghiob are un grăunte de geniu”, „aşa că a
scris o scrisoare deschisă/ către mătuşa Furnică”. Cu toată boema
de la crâşmă, à la Esenin, destinul poetului este Soledad, când
în singurătatea sa, scrie „singur, singur, singur”. Greierele însă
nu mai e pricăjit şi necăjit, ci e înnobilat cu blazonul nobiliar al
poetului urbei.
Litera g. poate fi majusculă, iniţiala unui greier mare, de la
numele său Gheorghe, ca un adevărat erou-martir luptător cu
balaurul, „în calendar e sfântul/şi mare mucenic Greier”, care
acum trebuie să-şi bage „minţile-n cap/ şi sabia-n teacă”. Un
greier ce înfruntă toamna (moartea) „cea întunecată/ lungă,
slabă şi zăludă”, cu maturitate şi gravitate, întru asumare a vieţii
trinitară: trecut, prezent, viitor în creuzetul clipei, unde vrea să
trăiască „în bună pace cu cancerul”.
În poeme glisează unele în altele registre diferite, de gravitate
şi ironie, în referinţe încrucişate, trimiteri la psalmul „La apa
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Vavilonului (acolo şezum şi plânsem)”, la metafora şi nostalgia
romantică, încatenate cu demitizarea şi autoironia postmodernă,
în jocuri de cuvinte lingvistico-semantice, topite în acelaşi
creuzet poematic: „La Ochiul Beiului văzum şezum plânsem şi
băum/ văzum limpezimea de nepătruns a ochiului vineţiu de apă/
unde se întâlnesc flăcăii postmoderni cu maşinile lor rablagite/
fumători de (can)abis cu piticania strâmbă din poveste”. Inserţii
livreşti coabitează persiflant în tandem cu înjurături bulevardiere:
soţia „bombăne precum o duioasă Xantipa”, „nu te înţeleg/ îmi
declamă în aerul gros al amiezii/ vorbeşti în fragmente//fire-aţi
ai dracului de fracturişti!”
Este o plăcere voluptoasă atât pentru autor, cât şi pentru
lectorul cult efectul poetic prin intertextualitate, prin livrescul
inserat organic, cu lecturile din spatele gândurilor ce potenţează
semantismul, codarea şi decodarea, prin oferta multiplu generoasă a interrelaţionării textelor, în parafraze sau sugestii „mă
trezeşte din visul unei după amiezi/ de vară”, „alergând ca o
corabie beată/ spre Hanul de la răscruce.”
Elementele biografice ale unei boli parşive îl implică emoţional
şi foloseşte poezia ca o terapie alternativă: mizează mai mult
pe ironie, bagatelizare programată, umor, joc, ghiduşie, într-o
atitudine demnă, de alteţe spirituală, ca o anestezie a tragicului
bolii oricând recidivantă. Se insinuează sabia lui Damocles
deasupra capului, de aceea orice fâlfâire a aripilor inspiraţiei poetice este sub semnul lui Thanatos.
Imaginile devin naturaliste prin macabrul lor, tot într-o atitudine de exorcizare a răului propriu-zis, previzualizându-l,
simţindu-l şi îndepărtându-l: „porumbeii şi vrăbiile din piaţă/
se apropiau tot mai mult/ îmi ciuguleau firimiturile din palme/
până am rămas fără mâini./ apoi au început să-mi gâdile buzele
palide/ şi faţa fără sânge”.
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*
În partea a doua, „poetului i s-a pus pata”, titlul însuşi induce o
schimbare de registru, de tonalitate, o ieşire din matca meditaţiei,
a „melancoliei mocuţiene” şi intrare într-o hotărâtă stare de insurgenţă. Expresia din limbajul colocvial, argotic chiar, indică şi
o schimbare de abordare lingvistică, mai fără menajamente, mai
directă, frustă.
Mesajul se politizează, mai implicat în viaţa urbei, prin atitudinea civică de revoltat, angajant militant. Când „ţi se pune
pata”, înseamnă că urmăreşti cu încăpăţânare o idee de la care nu
poţi fi abătut în niciun fel, vei ţine morţiş s-o rezolvi în felul tău.
În plus, când ţi se mai pune pata pe cineva sau pe ceva, e şi mai
ţintit, personalizat, ori eşti „îndrăgostit lulea”, ori, au contraire,
e reversul negativ, eşti înverşunat la culme contra lui. Cum
poetul e şi el o fiinţă bio-psiho-socială, nu putea evita raportarea
politică, poezia fiind suma reacţiilor la stimulii exteriori, sociali
şi politici, tandemul între retragerea în interior şi reacţia publică,
obligaţia vitală de a lua atitudine cu implicare socială.
Poetul devine un Socrate, ori un Demostene, ieşiţi în Agora,
prin publicarea cărţii, în Piaţa Reconcilierii – ca singura formă
de a înfrunta şi a amenda tensiunile unei realităţi critice.
Poetului i s-a pus pata „pe Piaţa Reconcilierii” cu monumentele ei ce vor să împace istoria. Locaţia implică toată recuzita
indusă de piaţă, ideea de agoră, ca athanor al vieţii politicosociale, piaţa cu amestec de cerşetori, borfaşi, pensionari şi
potpuriu etnic indus de ideea reconcilierii, cu istoricul ei în
timp. Tonalitatea e agresivă, mai combatantă, mai dinamică, în
versuri de critică socială, de atitudine revoltată: şapca poetului
acum e de Gavroche pe baricade.
Privind inserţiile de limbaj, nu mai vizează generaţia în
blugi optzecistă, ci e generaţia actuală, cu cont pe Facebook, şi
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jocuri pe Net, muzică la căşti, cu filmuleţe pe You Tube, întru
percepţie desacralizantă, în fapt însă o definire a metafizicului
în alţi termeni, tehnologizaţi „domnu’ profesor e adevărat/că în
ochiul acela din triunghiul/ de pe faţada bisericii/ e o cameră de
supraveghere?”.
*
Ca un fundal implicit, apare imaginea satului natal, cu bunicii,
universul familial de la origini, vatra străbună. De la o vârstă,
când cercul ameninţă să se închidă, precum cercul şarpelui
Uroboros, ne gândim la întoarcere, revenire în locul de plecare.
Elementul organizator, omogenizant, este poetul, explicit
pus în faţă, prin autoreferenţialitate, polivalent: autor/ personaj/
narator. Diverse ipostazieri ale poetului îi oferă astfel multiple
căi de exprimare: când confesiv la pers. I, când dedublat un
interlocutor docil: „tu, poete”, când la pers a III-a, impersonal,
întregind o fişă caracteriologică a personajului-poet.
Vorbeşte cu bunicul despre moartea care e alungată cu nonşalanţă: „vine bunicul să-mi spună că moartea/ s-o fi speriat/ «că
nu i-am văzut faţa/ şi a luat-o la sănătoasa spre fundul grădinii/
pe unde au făcut câinii o gaură în gard/ mâine trebuie s-o repar/
noapte bună»”.
Este o victorie iluzorie, temporară, stare dominantă din subconştient e tot dramatismul morţii, când toate sunt metaforizate,
codate şi decodate prin aceeaşi cheie de receptare, simţire –
iminenţa morţii.
Chiar şi ploaia este avanpostul diluviului: „acum stau într-o
terasă veche şi aştept potopul/ ca o femeie care îşi aşteaptă sorocul
şi i s-a rupt apa./ din palmele întinse spre semnele cerului/ îmi
cresc stalagmite de spaimă/ le întind spre lumina îndepărtată a
fulgerelor/ din avanpostul diluviului”.
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Poezia sa este simplă şi profundă, cu acurateţea şlefuirii pietrelor preţioase, deloc constipat ermetică – aşa cum e la modă căutarea ostentativă a încifrării, să aibă nevoie de o „cutie
neagră” cu un cod de descifrare a mesajului, explicitare în limbaj
obişnuit sau critic a mesajului poetic.
Deşi tonalitatea dominantă este gravă, tragic-eroică, Gheorghe
Mocuţa, folosind toposurile optzeciste, exorcizează răul prin
umor, ironie, imagerie îndrăzneaţă, elementele cotidiene le întoarce spre poantă, dar nu simplist persiflant, ci cu tâlc metafizic,
dramatic.
Cum poezia fiinţează poezie dincolo de artefaxuri de inginerie
textuală, ca orice poet adevărat, Gheorghe Mocuţa are amprenta
proprie – ca filosofie existenţială şi poetică – marca originală,
„mocuţiană”.
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Controverse pe marginea
Parcului Reconcilierii
Româno-Maghiare

Î

Horia Truţă,
istoric,
Arad
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N 2002, Primăria Arad a eliberat autorizaţia pentru amplasarea în Piaţa Pompierilor a statuii Libertatea, decretând însă
la scurt timp, în urma unor proteste de
stradă naţionaliste, realizarea pe acel spaţiu
a unui nou ansamblu monumental alcătuit
din două piese. Pentru aceasta, Ministerul
Culturii şi Cultelor a achiziţionat de la sculptorul Ioan Bolborea monumentul Arcul
de Triumf al Revoluţiei Române de la 1848,
pentru ca ambele să fie aşezate în vechea
Piaţă a Pompierilor, pe axul străzii Ecaterina
Teodoroiu, la 60 de metri unul de altul. În
consecinţă, zona a fost lărgită spre vest prin
demolarea în întregime a unei vechi cazarme
a pompierilor, iar spaţiul, delimitat prin părţi
carosabile, a fost parţial amenajat peisajer,
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Controverse pe marginea Parcului Reconcilierii Româno-Maghiare

Vechea Piaţă a Pompierilor din Arad, azi Parcul Reconcilierii

noul spaţiu urbanistic primind numele: Parcul Reconcilierii
Româno-Maghiare.
Corespunzător proiectului întocmit de arh. Alexandru Sandor,
în centrul pieţei s-a format o suprafaţă dalată ornamental cu piatră cubică de andezid, care în afara celor două monumente mai
integrează un bazin decorativ principal, iluminat subacvatic,
care comunică cu un bazin mai mic şi un port-drapel cu trei
catarge metalice, în final rigolele traversând parcul pe lăţime.
Statuile sunt iluminate pe timpul nopţii cu 39 de reflectoare,
îngropate în pardoseală şi stâlpi metalici, pe care sunt montate
corpuri de tip Globolux. Prin gazonarea spaţiului liber, plantarea
unor specii exotice şi aşezarea mobilierului adecvat, a fost creată
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o zonă de agrement şi destindere specifică spaţiilor verzi şi
organizării unor spectacole.
Deşi fronturile dinspre est şi sud ale străzilor nu erau încă
definite, în august 2005 a avut loc inaugurarea, unde în prezenţa
publicului aflat în mare număr, a oficialităţilor române şi din
străinătate, s-a evidenţiat noul obiectiv cultural cu aprecierea
generală că Aradul constituie un exemplu de convieţuire paşnică
dintre români şi maghiari. Dar pentru o asemenea observaţie,
reală, firească, de necontestat şi bun simţ, acceptată azi unanim,
trebuiau oare alăturate şi înghesuite în grabă pe un spaţiu inadecvat două monumente valoroase, mai ales că fiecare dintre ele
dispune de o încărcătură emoţională suficientă pentru a trăi şi
respira solitar?
Singurul lor punct comun este tematica, preluată nuanţat din
evenimentele politice ale anului 1848.
*
Propunerea de a fi ridicat la Arad un monument în memoria
celor treisprezece eroi martiri ai revoluţiei maghiare, executaţi
la Arad în 6 octombrie 1849, a apărut în revista „Alfold”
(„Câmpia”) din iunie 1867, redactată de Tiszti Lajos. În urma
acestui apel, primarul Atzél Péter a mijlocit difuzarea primelor
liste de subscripţie. După un deceniu, Comitetul pentru statuie,
reorganizat de mai multe ori, a lansat sub preşedinţia primarului
Salacz Gyula un concurs de proiecte premiabil. Dintre cele 14
dosare şi schiţe depuse, a fost selectat cel conceput de Huszár
Adolf, dar în urma morţii sale premature, proiectul a fost preluat
şi modificat nuanţat de Zala György. Sub numele Deşteptarea
Libertăţii, piesele, turnate în bronz la atelierele Fiii lui Turbain
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Karoly din Budapesta, au fost
expuse la o expoziţie de artă
monumentală din Bruxelles,
primind aprecieri pozitive.
Monumentul a fost ansamblat în piaţa centrală a Aradului
prin contribuţia pietrarului
Anselm Andreotti şi a arhitectului-constructor Schickedanz
Albert, care au armonizat nivelul construcţiei cu aspectul
suprafeţei de curând pietruită
şi canalizată. Pentru soclu a fost
adus granit de culoare gri din
Suedia, fiind confecţionat, din
fier forjat, un gard decorativ poligonal pentru delimitare.
Inaugurarea a avut loc, cu
mare fast, la 6 octombrie 1890,
cu un an mai târziu decât data
Monumentul Libertăţii
planificată.
Înaltă de 16 m, lucrarea – alcătuită din şapte personaje – se constituie într-un grup statuar alegoric, care
prin şase microteme aduce un omagiu eroilor Revoluţiei ungare din 1848-1849 şi în speţă, celor treisprezece generali ai armatei revoluţionare maghiare,
executaţi la Arad la 6 octombrie 1849. Ideile sunt
exprimate clar, într-un mod uşor de înţeles, fără
texte, fiind folosite exclusiv mijloace artistice.
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Figura centrală reprezentând Patria, personificată alegoric de
figura feminină a Ungariei, este aşezată pe un soclu prismatic
din granit. O femeie înaltă, liberă, puternică, cu aspect robust şi
degajat, fiică bine făcută a pustei întinse, vitează şi războinică,
ridică spre înalt, în mâna dreaptă, o coroană din frunze de laur
şi stejar, iar cu stânga susţine spada medievală a primilor regi
unguri. Pe cap poartă coiful vestitei Legiuni Negre a lui Matei
Corvin, împodobit cu semnul de majestate conferit de coroana
Sfintei Margareta. De sub coif, pe dreapta şi stânga, atârnă peste
piept două cosiţe împletite. Corpul războinicei este acoperit cu
o cămaşă din zale şi un costum de cavaler cu broderie bogată.
Pe latura stângă, o tăietură în veşminte lasă să se vadă piciorul
acoperit cu pânză metalică şi pintenii. Ţinuta este întregită de
scutul din mâna stângă, bogat ornamentat, ţinut spre spate.
În jurul ei, pe un plan inferior, se pot vedea pe cele patru
laturi tot atâtea compoziţii alegorice reprezentând spiritul de
luptă, cel de sacrificiu, luptătorul muribund şi forţa.
Pe faţada monumentului, ansamblul alegoric Deşteptarea Libertăţii – compus dintr-un personaj feminin cu lanţurile de la
mâini sfărâmate şi expresia de suferinţă a feţei – priveşte spre
geniul său protector, un tânăr înaripat. Divinitatea i-a zdrobit
lanţurile şi i-a pus în mână stiletul, ajutând-o să se ridice. Făclia
din mâna lui dreaptă îi luminează calea. Se pare că această
microtemă i-a dat şi numele, ca şi al pieţei în care a fost amplasat
mai întâi.
O altă microtemă, numită Gata de luptă, prezintă figura unui
tânăr gladiator, atlet plin de energie şi cu expresie hotărâtă. Este
aşezat pe o blană de leu ţinând buzduganul lui Hercules sprijinit
de pământ, dar pregătit pentru luptă.
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În alegoria Gata de jertfă se distinge femeia tânără, cu cosiţe
ungureşti, care-şi donează bijuteriile pe altarul patriei, susţinând
material lupta pentru libertate. Simbolul acestui sacrificiu îl constituie o diademă depusă ca o preţioasă comoară pentru tezaurul
ţării.
Ultimul grup statuar de pe piedestal, Luptătorul muribund,
este plasat pe faţa secundară a monumentului. O figură feminină, cu privirea ridicată spre cer, imploră ajutor divinităţii îmbărbătând şi ajutând să se ridice un luptător căzut. Acesta ţine
în mână un drapel simbol al ideii de sacrificiu, care armonizează
compoziţia.
Soclul este ornat de jur împrejur în altorelief, într-o reuşită
expresie picturală, cu medalioanele-portret ai celor treisprezece generali martiri executaţi la Arad, în 6 octombrie 1849:
Damjanich János, Nagy Sándor Jozsef, Lázár Vilmoş, Grof
Leiningen – Westerburg Károly, Török Ignácz, Schweidel Jószef,
Poltemberg Ernö, Lahner György, Dessewffy Aristid, grof Vecsey
Károly, Aulich Lajos, Knezich Károly, Kiss Ernö.
Din punct de vedere artistic, sculptura este imaginea artei clasice, în care autorul, pornind de la cunoştinţele sale cu privire
la forma umană, nu şi-a propus să imite chipuri anume, ci o
imagine a unor semeni ale căror forme de mare simplitate sunt
expresive, cu efecte vizuale deosebite.
Instalat în 1890 în Piaţa Libertăţii (azi Avram Iancu), monumentul făcea parte din seria construcţiilor menite să omagieze mileniul european catolic ai maghiarimii din Ungaria.
Imediat după inaugurare, nu au întârziat opiniile, în mare
parte contradictorii. Cele maghiare susţineau că monumentul
oglindeşte realist spiritul de sacrificiu şi dorinţa de libertate
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a Ungariei faţă de Imperiu. Opiniile româneşti argumentau
că lucrarea exprimă adevărul despre politica expansionistă a
Ungariei, ca o expresie a dorinţei de dominare şi intoleranţei
milenare a maghiarimii. Deoarece ideologia statului ungar de
atunci era în contradicţie cu interesele naţionale ale românilor
din Ardeal, era firesc ca simbolul statuii să nu declanşeze aprecierea şi entuziasmul acestora, ceea ce rămâne valabil şi astăzi.
Este, de asemenea, firesc să nu copleşească întreaga populaţie
nici din punct de vedere artistic. Realizată în spiritul unei
monumentalităţi academizante, impregnată de mentalitatea
eroizantă de sorginte romantică, care poate părea desuetă
pentru sensibilitatea noastră de acum, statuia face parte totuşi
din istorie.
În 10 octombrie 1919, la doar câteva luni după instaurarea în
Arad a administraţiei româneşti (17 mai, 1919), Romulus Veliciu,
prefectul municipiului, a propus demontarea şi conservarea
ei pe motiv că nu mai putea fi apărată împotriva unor acte de
vandalism decât cu sprijinul armatei, lucru realizat în 1925.
În 1950, guvernul maghiar, condus de Istvan Dobi, a încercat
fără succes să impună României reaşezarea monumentului pe
vechiul loc (Piaţa Avram Iancu). În 1960, Gheorghe GheorghiuDej a decis ca aici să fie amplasat un monument în memoria
Eroilor căzuţi pentru eliberarea Transilvaniei.
Demersurile politice făcute după 1990 au fost finalizate întro primă formă, la 1 octombrie 1999, prin preluarea relicvelor
monumentului de la Biserica Romano-Catolică a Ordinului Minoriţilor din Arad, în vederea remontării. Astfel, a fost restaurat de
sculptorul Rudolf Kocsis şi amplasat alături de Arcul de Triumf al
revoluţiei române de la 1848, după proiectul arh. Ștefan Sandor.
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*
Cel de al doilea monument al Parcului Reconcilierii, numit Arcul de Triumf
al Revoluţiei Române de la
1848, a fost conceput de
sculptorul Ion Bolborea,
sub forma unui arc din beton armat, înalt de 11 m,
susţinut simetric de doi
piloni. Construcţia a fost
ornată cu un grup statuar
format din cincisprezece
persoane şi opt reliefuri
decorative din bronz, apli- Arcul de Triumf al Revoluţiei Române de la 1848
cate pe plăci calcaroase de Baschioi. Au fost astfel alcătuite compoziţii cu portrete cunoscute şi alegorice,
care dezvoltă nouă microteme, alături de două texte.
Aria tematică este Revoluţia de la 1848 în teritoriile
locuite de români: Moldova, Ţara Românească,
Transilvania, exprimată în manieră suprarealistă
printr-o întreagă colecţie de personaje istorice, contemporane evenimentului, în costume stilizate de
epocă: gânditori şi militari, căpetenii, prefecţi, oameni politici şi tribuni ardeleni.
Central, grupaţi pe trei rânduri (3-7-5), într-o
aliniere relativă, defilează triumfător pe sub arcadă,
un grup compact de 15 bărbaţi, care ne amintesc de
acuarela lui Costache Petrescu, Manifestanţi pentru
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constituţia de la 1848, îndreptându-se spre Palatul lui Gheorghe
Bibescu.. Ideatic, ei păşesc biruitori, animaţi de noile idealuri
ale Revoluţiei, lăsând în urmă lumea veche. Tinerii aparţin protipendadei Principatelor Române, care au renunţat la işlicul şi
giubeaua de modă depăşită, înveşmântându-se în fracuri europene. Ei merg în frunte cu pictorul revoluţionar Barbu Iscovescu,
îmbrăcaţi în redingote şi surtucuri ale noilor vremuri, cu clacuri
şi pălării ale căror boruri răsfrânte sunt compensate cu pene, împrumutând în ţinută ceva din croiala şi elanul fruntaşilor Revoluţiei
Franceze. Mulţi dintre aceşti tineri patrioţi luminaţi, deveniţi în
1848 căpeteniile Revoluţiei Române, au luat ulterior drumul exilului, în timp ce alţii au fost întemniţaţi prin mănăstirile ţării.
Pe fronton, în zona centrală, pe ambele feţe, sunt incizate inscripţii, cu citate atribuite lui Avram Iancu şi Simion Bărnuţiu.
În faţă este săpat textul: „Noi suntem oamenii libertăţii/ pentru
asta ne-am revoltat/ pentru asta ne-am vărsat/ şi suntem hotărâţi
a vărsa/ sângele până la ultimul român/ Avram Iancu”, iar în
spate, cuvintele: „Naţiunea română nici voieşte/ a domni peste
alte naţiuni/ nici va suferi a fi supusă altora/ ci voieşte drept egal/
pentru toate/ Simion Bărnuţiu”.
Textele sunt încadrate de patru basoreliefuri din bronz, cu
imagini alegorice:
Descătuşarea României, o inspirată prelucrare sculpturală a
picturii lui Constantin Daniel Rosenthal (1820-1851), România
rupându-şi cătuşele pe Câmpia Libertăţii, un personaj feminin
simbol al patriei, călcând peste Regulamentul Organic, ca o exprimare a dorinţei înlăturării protectoratului rusesc. Cu mâna
dreaptă ridicată susţine o făclie ce-i luminează calea, iar cu
stânga, lancea drapelului înfăşurat în jurul torsului.
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Uniunea Europeană reprezentată prin imaginea sculptată a
zeiţei Nike din Samothrace (anul 190 î. H), care azi înglobează
alături de conceptul victoriei asupra morţii, pe cel al medierii în
timp de război şi alte conflicte.
Familia este identificată prin două personaje abia trecute de
vârsta adolescenţei, care par la începutul relaţiei de iubire,
formând un cuplu fără de care familia ca formă socială de bază
nu este durabilă.
România şi minorităţile prezentate alegoric printr-o femeie
(România), care strânge ocrotitor, cu braţele desfăcute în evantai
şi faldurile pelerinei purtate peste umeri, şase copii simbol al
minorităţilor naţionale, ca un elogiu adus diversităţii etnice.
Stâlpii monumentului sunt decoraţi cu patru altoreliefuri
monumentale din bronz, cu figurile întregi ale 14 revoluţionari
paşoptişti români din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească
şi cu Kossuth Lajos, guvernatorul Ungariei revoluţionare.
În Transilvania, mişcarea românească a avut un caracter preponderent naţional. Actul de la 29 mai 1848, când Dieta de la
Cluj a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria independentă,
a nemulţumit părţi importante ale românilor transilvani, ale
saşilor şi maghiarilor. Fără să ţină seama de componenţa etnică eterogenă a ţării, programul Revoluţiei ungare preconiza
formarea unei naţiuni civice maghiare, asimilarea tuturor etniilor
prin impunerea limbii oficiale maghiare. În această situaţie, liderii românilor din Transilvania au convocat la Blaj, pe 15 martie
1848, o Adunare, prin care, în faţa a 30-40 mii de participanţi,
au cerut desfiinţarea iobăgiei, libertatea tipăriturilor, înfiinţarea
unor instituţii de învăţământ în limba română şi altele.
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Grupul revoluţionarilor transilvăneni este prezentat pe faţada
principală prin cinci personaje, printre care se disting figurile lui
Avram Iancu şi George Bariţiu.
Refuzul lui Kossuth Lajos de a acorda libertăţi naţionale
românilor, precum şi hotărârea de a îngloba Transilvania în
Ungaria, au provocat dezbinarea forţelor revoluţionare. În aceste
condiţii, Nicolae Bălcescu şi-a asumat misiunea de mediere a
raporturilor duşmănoase dintre maghiari şi români, adâncite pe
parcursul revoluţiei. Iniţiativa este prezentată printr-un alt relief
fixat pe faţada principală, care ilustrează cele două personaje:
Nicolae Bălcescu şi Kossuth Lajos.
În Moldova mişcarea revoluţionară a avut un caracter paşnic,
concretizându-se în martie 1848 printr-o Petiţie şi un Program.
Deşi documentele aveau un conţinut moderat, cuprinzând
mai multe revendicări de ordin administrativ şi cultural, ele au
fost folosite ca pretext pentru arestarea capilor mişcării, care,
după evadare, alături de alţi fruntaşi ai tineretului revoluţionar
moldovean, au redactat şi publicat sub titlul Dorinţele partidei
naţionale din Moldova, un program în 36 puncte. Se cereau
printre altele: egalitatea politică şi civilă, instrucţiune gratuită,
împroprietărirea ţăranilor şi mai ales dorinţa Unirii Moldovei
cu Ţara Românească.
În relieful de pe stâlpul din stânga al faţadei secundare se
pot distinge figurile întregi ale cinci revoluţionari moldoveni,
printre care pot fi recunoscuţi: Mihail Kogălniceanu (centru,
faţă) Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Costache Negri.
În Ţara Românească mişcarea a fost mai complexă, tinerii
revoluţionari încercând transformarea ideilor în fapte. Primul
pas a fost făcut la 7 iunie 1848, când la Craiova, Gheorghe
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Magheru, Nicolae Bălcescu şi Costache Romanescu, au alcătuit,
în ilegalitate, un guvern provizoriu. Ajuns la Bucureşti, deşi
revoluţionarii au fost întâmpinaţi cu entuziasm de populaţia
capitalei, guvernul a fost remaniat, iar la intervenţia armatei
turceşti, în 30 noiembrie 1848, Revoluţia a fost înfrântă.
În relieful de pe stâlpul din dreapta al faţadei secundare sunt
expuse figurile întregi ale trei revoluţionari munteni, membri
în ultimul guvern provizoriu: Gheorghe Magheru, C.A. Rosetti,
Nicolae Bălcescu.
Imediat după inaugurare au apărut controversele, mulţi
considerând că monumentul lui Ion Bolborea nu corespunde
ideatic, iar din punct de vedere artistic este îndoielnic. Nimic
mai fals. Inspirat din evenimentele anului 1848, artistul exprimă
clar tema, lucrarea constituindu-se într-un document ilustrat
de istorie naţională. Mijloacele de exprimare artistică sunt cele
suprarealiste, curent anti-academic, o frondă împotriva tradiţionalismului. De asemenea, ridicat în grabă, semnele superficialităţii constructorilor au apărut curând. Textele nu mai
pot fi citite, cornişa superioară, lipsită de pantă, s-a înnegrit
cu mucegai, iar plăcile din calcar au început să cadă, dezvelind
betonul crud. În plus, pentru ca cele două lucrări să fie egale
ca înălţime, arcul triumfal disproporţionat pare turtit, lipsit de
monumentalitate. Pluteşte impresia că lucrarea nu a fost gândită
din elan patriotic şi înaltă simţire naţională ci doar în urma amplasării monumentului ungar, ca o strategie de răspuns.
*
O sumară evaluare critică a proiectului nu poate însă să
ocolească dispariţia prin demolare, în 2004, a vechii clădiri a
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pompierilor, obiectiv de patrimoniu cultural al Aradului, alături
de supradimensionarea spaţiului public, nesusţinut arhitectural
de clădiri adecvate ca mărime şi continuitate. Astfel, după mai
bine de un deceniu, încă nu au fost găsite soluţii adecvate ca
fronturile dinspre est şi sud să fie redefinite printr-o operaţiune
arhitecturală adecvată, care să-i dea aspectul unei pieţe coerente,
închise pe toate laturile.
Din punct de vedere urbanistic, Statuia Libertăţii a fost concepută pentru a decora de una singură o piaţă, fiind o grupare
statuară radiantă. Ea oferă un spectacol remarcabil din orice
parte ar fi privită, integrându-se spaţiului şi din punct de vedere
decorativ. Arcul de Triumf, în schimb, este un monument destinat
în special căilor de circulaţie, străzii. Arhitectural el s-a născut
din stilizarea vechii porţi de cetate ca un simbol al primirii comandantului şi trupelor sale victorioase în luptă, o expresie
monumentală de glorificare ce convine oricărui timp.
De aceea amplasarea împreună a două monumente total deosebite prin stil, materiale şi manieră, nu creaază o relaţie firească
nici între ele, nici cu peisajul din jur.
Deşi monumentele abundă în mesaje, exprimate prin informaţii directe, alegorii, simboluri, manevrate prin interpretare,
se pune întrebarea dacă aceste lucrări de artă aşezate într-un
ansamblu urban unitar conţin suportul necesar susţinerii ideii
de Reconciliere româno-maghiară. Adică, dacă spectatorii, cei
cărora le sunt destinate, privindu-le, pot descifra acest generos
mesaj. Şi se mai pune o întrebare: în ce măsură relaţia dintre ele
este una firească, şi în armonie cu ambientul urban, pentru a
crea o emoţie estetică? În mod sigur că trecătorul obişnuit sau
turistul ajuns în zonă, întâmplător sau chiar avizat, nu pricepe
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nimic. Nici măcar nu-i poate trece prin minte faptul ca este vorba
de o împăcare între două naţiuni care vor să uite vicisitudinile
istoriei.
De aceea, Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, fiind realizat exclusiv printr-o decizie politică formulată ca urmare a unui
compromis social, este un eşec din punct de vedere artistic. El
se prezintă ca o alăturare neinspirată, pe un spaţiu inadecvat, a
două monumente realizate la distanţă de un secol unul de celălalt,
din materiale, concepţii, stiluri şi autori diferiţi. Este un lucru
ştiut, că dacă în decorarea statuară a unui oraş se procedează
aşa, e clar că nu gustul, priceperea, sau profesionismul a decis,
ci eterna politică de vanitate sau de compromis în mânuirea
propagandei. Chiar dacă fiecare dintre cele două monumente
este justificat emoţional, aşezate împreună, pentru estetica urbană, ele deranjează sau cel mult rămân indiferente.
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ALITATEA sa de ctitor al culturii româneşti este vizibilă mai ales în ceea ce
priveşte problemele limbii române. El a fost
critic literar, estetician, filosof, academician
etc. şi a avut o ascensiune fulgerătoare: la 19
ani îşi ia doctoratul în Germania, la Giessen
(1859), apoi, în 1861, obţine licenţa în drept,
la Paris, iar la 20 de ani tipăreşte prima sa
carte de filosofie. La 22 de ani era profesor
universitar, iar un an mai târziu era decan şi
rector, în 1863.
La 27 de ani a editat revista „Convorbiri
literare” şi a fost ales academician. La 31
de ani a fost deputat şi trei ani mai târziu,
ministru.
Devenit ministrul cultelor şi al instrucţiunii
publice, la 7 aprilie 1874, în guvernul conservator Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu
întreprinde acţiuni hotărâte pentru votarea
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bugetului şcolilor româneşti din Braşov, restaurarea mănăstirii
de la Curtea de Argeş, precum şi pentru publicarea documentelor
Hurmuzachi. Din această perioadă datează mai multe scrisori
expediate episcopului de Roman, Melchisedec care fusese numit
membru al Consiliului General de Instrucţie:
Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice
Diviziunea şcolilor
Nr.10.449
Bucureşti, 12 februarie 1874
Prea Sfinţite Părinte,
Prin înaltul Decret Domnesc nr.1742 de la 16 octombrie trecut
Prea Sfinţia Voastră fiind confirmat în funcţiunea de membru al
Consiliului General de Instrucţiune pentru periodul de trei ani,
începător de la 1 septembrie trecut, funcţiune în care aţi fost numit
provizoriu prin jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 17 de la 19
august expirat, subsemnatul are onoarea a vă comunica această
dispoziţiune spre ştiinţă.
Ministru, T. Maiorescu
În calitatea sa de ministru e preocupat inclusiv de problemele
administrative care aveau ca scop să aducă îmbunătăţiri întregii
activităţi culturale de care era responsabil:
Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice
Diviziunea Cultelor
Bucureşti, 24 iunie 1874
Nr. 5789
Prea Sfinţite Părinte,
Urmând ca în ziua de 5 iulie viitor să se strămute cancelaria
acestui minister în încăperile din curtea bisericii Sf. Dimitrie din
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Bucureşti, ocupată până acum de Sf. Sinod să se strămute în locul
ministerului, încăperile din curtea bisericii Zlătari, şi fiindcă în
încăperile bisericii Sf. Dimitrie şi câteva obiecte ale Prea Sfinţiei
Voastre în camerile ce le-aţi ocupat când aţi luat parte la lucrările
Sf. Sinod – subsemnatul, pe de o parte a regulat ca în ziua de mai
sus însemnată, să se strămute, să se strămute şi acele obiecte în
încăperile bisericii Zlătari, unde se vor aşeza după cuviinţă, în
încăperile rezervate acolo pentru P.S. Voastră, iar pe de alta avem
onoarea a vă înştiinţa despre aceasta, rugându-vă totodată dacă
în privinţa citatelor obiecte voiţi să luaţi alte dispoziţiuni prin care
o persoană ce o veţi delega Prea Sfinţia Voastră, să binevoiţi a face
cunoscută şi ministerului acea persoană până în ziua de 4 iulie
viitor.
Primiţi, vă rog, Prea Sfinţite Părinte, încredinţările mele de
înaltă consideraţie, Ministru, T. Maiorescu.
O cuprinzătoare scrisoare din partea episcopului Melchisedec,
expediată ministrului Titu Maiorescu, vine să justifice dorinţa sa
de a lua parte la sărbătoarea de la Kiev a bisericii ortodoxe:
Roman, 27 iunie 1888
Domnule Ministru,
Am avut onoarea de a primi scrisoarea Dvs. de la 25 ale
curentei şi vă declar că am rămas satisfăcut moraliceşte şi de
prieteneştile consilii ce mi-aţi expus. Dacă eu am avut dorinţa de
a mă duce la sărbătorirea de la Kiev, cauza era că doream să văd
şi eu o ceremonie religioasă impozantă cum n-am mai văzut, nici
am să văd alta în viaţa mea şi care ar fi putut fi pentru mine
instructivă ca episcop român şi aş fi avut şi eu o ocaziune să judec
prin mine însumi despre scopul şi aspectele unor astfel astfel de
sărbători. Îmi ziceam: „la începutul acestui an Papa a adunat la
182

7-8-9, 2019

Titu Maiorescu (1840- 1917)

Restituiri

Roma pentru jubileul de 50 de ani, sute de mii de prieteni din
toată lumea catolică şi nimeni nu s-a opus , nici a văzut în aceasta
o primejdie politică, ba încă toţi împăraţii şi regii din lume şi-au
trimis daruri şi felicitări; pentru ce numi-ar fi şi mie permis să mă
duc şi eu la un mare jubileu al unei biserici ortodoxe, vecine cu
noi, şi care este fala ortodoxiei orientale şi voiam totodată să dau
o dezminţire şovinismului rusesc, care pretinde, că românii tind
a se dezbinz de ortodoxie şi a trece la papism. Eu am dispreţuit
cabalele şi intrigile şi locale ce se fac în contra mea.
Eu unul n-am de sperat avantajele lumeşti ca să curtenesc şi
să mă tem de cutare sau cutare persoană din partid politic. Eu
unul n-am de sperat avantaje lumeşti ca să curtenesc şi să mă
tem de cutare persoană din partid politic. Eu gândesc numai la
prosperitatea politică şi morală a ţării mele şi a bisericii noastre
naţionale. Oricare biserică ortodoxă naţională cu cât mai mult se
va izola de celelalte părţi ale ortodoxiei, cu atât este mai expusă
pericolului de a deveni pradă vânâtorilor de suflete. Aceasta
o doresc iezuiţii şi slugile lor, între care cel dintâi este Sturza.
Biserica noastră nu trebuie să se teamă numai de Rusia, dar
şi de Austria, care vine cu droaiele sale de iezuiţi, a căror ţintă
principală este de a extermina ortodoxia pe toate părţile globului
şi luptătorul cel mai mare şi mai puternic contra lor este Rusia.
De aceea, cu cât primejdia iezuismului va fi mai mare şi mai
disperată, cu atât ortodoxia va năzui la Rusia. Oamenii politici
din ţările ortodoxe trebuie să protege şi să apere biserica naţiei lor
şi să o îmbunătăţească în toate privirile, iar nu să o persecute şi
să o jignească, căci atunci se vor pierde şi pe dânşii şi ţara lor, în
sau mai târziu.
Precum în catolicismul papist forţa şi tăria constă în puterea
absolută a Papei, care este privit de fidelii săi ca o divinitate, aşa
în catolicismul ortodox puterea morală a bisericii stă în legăturile
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morale dintre bisericile naţionale ortodoxe, adică în unitatea
bisericească, deci în soborovicitate: aceeaşi biserică, aceleaşi
dogme, aceeaşi disciplină, acelaşi cult şi în primejdii ajutorul
mutual.
Eu primesc cu plăcere consiliile prieteneşti al Dvs. şi le voi
urma, dar totodată am socotit să-mi exprim în toată sinceritatea
convingerile mele bisericeşti, cu atât mai vârtos, că Dvs. sunteţi şi
ministrul nostru bisericesc şi în această calitate, sunteţi în drept
şi datoria a apăra şi proteja biserica noastră care a fost foarte
rău tratată de Sturza şi de stăpânul său Brătianu, care îl făcuse
stăpân absolut pe biserică, să facă cu ea ce-i va plăcea, el face voia
iezuiţilor şi crezând că cu ajutorul lor va fi ministru cât va trăi.
În fine, mulţumesc de bunătatea ca aţi avut a-mi trimite banii
ceruţi pentru policandru pe care l-am şi comandat la Berlin şi mă
simt fericit de a avea în Dvs. un prieten sincer, precum am avut
totdeauna.
Rămân, ca totdeauna, al Dvs. părinte sufletesc şi servitor, Ep.
Melchisedec
Aceste documente cercetate la Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu” din Iaşi (Arh. M. VI. S – 200: 103: 156. Arh.
LXVIII, filele 232 şi 233) se constituie într-un pios omagiu peste
timp adus ctitorului de cultură românească, Titu Maiorescu.
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NCHEIEREA Primului Război Mondial,
în loc de a aduce o pace regeneratoare, a
însemnat debutul a două decenii de noi tensiuni şi haotice perspective politice şi ideologice, încheiate cu un nou prăpăd. Între
bolşevism, fascism, nazism, anarhism, printre diverse ligi, congrese, conferinţe, toate,
pentru pace, desigur, printre partide vechi şi
noi, între noi şi friabile frontiere de stat,
printre atentate, aspiraţii revanşarde, iredentisme şi euforii naţionaliste, şi-a făcut loc şi
un „curent de gândire”, cum e îndeobşte numit personalismul, cu corolarul său, federalismul: rezonabil întrucât încerca configurarea unei ordini întemeiată pe respectul pentru persoană, ca valoare supremă şi sursă a
tuturor valorilor, singur răspuns raţional şi
civic la escalada totalitarismelor. Iniţiatorii
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săi militanţi, care se exprimau în revistele „Esprit” şi „Ordre Nouveau”, consideraţi „nonconformiştii anilor 30”, au
fost Emanuel Mounier, Robert Aron,
Alexandre Marc, Arnaud Dandieu, ş.a.,
în prima linie aflându-se Denis de
Rougemont (1906-1985), scriitor şi filozof elveţian, ale cărui jurnale1, mi-au
suscitat aceste comentarii privind,
din păcate, doar câteva aspecte din
problematica lor de o mare complexitate. Personalismul preconiza o nouă ordine având în centru persoana
ca entitate spirituală, inteligentă, „gânditoare”, capabilă să se detaşeze de materialismul
dezumanizant. Sintagma „noua ordine” însă, intrată
în uzul curent al tuturor totalitarismelor, resuscită
azi amintiri funeste şi provoacă reacţii de respingere.
Explicaţia a oferit-o chiar Denis de Rougemont, într-o
retrospectivă din 1939: „Aveam o audienţă mică,
prea multă gravitate şi deloc prestigiu, fiindcă nu
recurgeam la cacealmale. În acei ani [...] am fost
victimele jefuirii nepedepsite a conceptelor noastre.
Mai târziu, Abetz şi Ribbentrop aveau să ne fure
1
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Denis de Rougemont, Jurnalul unei epoci. 1926-1946. Ţăranul de la Dunăre * Jurnalul unui intelectual în şomaj.
Traducere din franceză de Emanoil Marcu şi Vlad Russo.
Bucureşti. Humanitas, 2018, 308 p.
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însuşi termenul de Nouă Ordine.” Tot
astfel le-a fost furat şi conceptul de
„angajare”, în care ei nu vedeau „...câtuşi de puţin să devii robul unei doctrine, ci, dimpotrivă, să te eliberezi şi
să-ţi asumi riscurile propriei libertăţi.”
În 1938, revoltat de halul în care era
vulgarizată această noţiune-cheie a
responsabilităţii civice, a scris articolul
Prea mulţi iresponsabili se angajează!,
de care ar fi bine să ţinem seama când
repudiem noţiunea de angajare, reducând-o doar la accepţiunea pe care i-o
atribuia realismul socialist. De altfel, o
mărturisire a sa din 1933, lămureşte fără echivoc
adevăratele sensuri ale tuturor conceptelor pe care
le-a promovat personalismul: „Ceea ce ne uneşte este
o spaimă comună în faţa alienării crescânde a omului
în secolul XX, nu doar în lumea capitalistă, dar şi
mai mult în Rusia stalinistă şi în toate ţările ocupate
sau ameninţate de formele fasciste ale totalitarismului.”
Denis de Rougemont, fiu de pastor, a avut parte
de o educaţie în spirit umanist, vizând finalmente
o carieră în învăţământ. Era însă o perspectivă pe
care a respins-o categoric, deoarece nu voia să fie
nimic altceva decât scriitor. Din consideraţiile sale
asupra literaturii, risipite de-a lungul acestor jurnale,
reiese clar opţiunea sa pentru o literatură care să
restabilească legătura cu „omul care gândeşte” şi
nu pentru literatura la cererea unui public format
7-8-9, 2019

187

Lecturi paralele

Radu Ciobanu

din „amărâţii deja prostiţi de şcoală, de presă, de partide şi de
cinema.” În viziunea sa, misiunea literaturii este să educe cititorul,
formându-i capacitatea de a reflecta „la motivele opţiunilor sale.”
În acelaşi timp e conştient însă că, spre deosebire de producătorii
de bestseller-uri, dintr-o asemenea literatură, supravieţuirea
era cât se poate de problematică, dar asta nu-l descurajează.
Se mulţumeşte întotdeauna cu ce are – şi niciodată n-a avut
prea mult – detestă tumultul urban şi se bucură de simplitatea
vieţii în cooperare cu tot ceea ce-i pune la-ndemână natura. E
un tip senin, căruia tocmai permanenta propensiune de a-şi
pune întrebări dificile îi menţine optimismul şi tonusul creator.
Neîndoielnic însă, poate şi sub influenţa paternă, resursele
calmului şi seninătăţii sale au stat şi în credinţă. Nicidecum
mistic, ci – dacă pot spune aşa – un credincios raţional, îşi pune
mereu întrebări până şi asupra calmului său optimism într-o
epocă drastic bulversată şi îşi răspunde tocmai prin credinţa
sa „secretă şi puternică în ordinea incontestabilă a lumii, indiferent ce mi s-ar întâmpla [...] Să fie din cauză că eu cred cu
adevărat (sbl. aut.) în Providenţă?” Fapt este că nu-şi pierde
acest echilibru realmente providenţial, nici când se îndoieşte
de rezistenţa în timp a propriei opţiuni: „...voi îndrăzni să scriu
fără speranţă? Să încercăm să fim voioşi şi smeriţi.” Smerenia,
– iată un concept mai rar întâlnit în dezbaterile non-teologale.
E îndeobşte confundat, chiar şi în dicţionare, cu umilinţa, dar
Denis de Rougemont îl preia în accepţiunea corectă de conştiinţă
lucidă a persoanei asupra locului pe care-l ocupă în necuprinsul
Creaţiei, între semenii săi şi Creator, smerenia devenind astfel
pentru el şi un antidot împotriva disperării: „O singură virtute
ne poate salva de această ispită a disperării – smerenia. Dacă
eu sunt neînsemnat, lumea devine mai mare. Pot încă să iubesc
peisaje ce nu reprezintă ‘starea mea de suflet’, ci un cuvânt de
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descifrat.” De fapt, asta şi face în jurnalele sale, cu un interes
şi o curiozitate neobosite, indiferent unde s-ar afla, în Prusia
sau Ungaria, în Paris, în Insula Ré sau în mijlocul unei mulţimi
isterizate de prezenţa lui Hitler: descifrează, caută semnificaţii
pe care le relaţionează cu contextul epocii.
În jurnalele sale, Denis de Rougemont a ţinut să se detaşeze
şi de cronica impersonală dar şi de confidenţa viciată de ispita
unei eventuale publicări şi numeşte această formulă personală
„jurnal non-intim”: „Relatare de călătorie de-a lungul unei
epoci [...] jurnalul non-intim este o compoziţie foarte liberă,
dar nu arbitrară şi nici lipsită de metodă.” El presupune „...să
omiţi fără ezitare tot ce nu ai văzut tu însuţi, n-ai suferit sau
resimţit cu toată fiinţa, tot ce nu aparţine dramei petrecute între
o epocă şi persoana care trăieşte în ea şi scrie despre ea – nu
vreau să spun o descrie.” Precizarea aceasta de la urmă vine să
confirme distincţia netă pe care jurnalierul ţine să o facă între
a scrie şi a descrie: el e scriitor, deci scrie, ceea ce nu înseamnă
că nu sesizează „principiul de incertitudine” existent între cei
doi termeni, care, la limită, se exclud reciproc. Scriitor fiind, el
are totodată orgoliul expresivităţii proprii, pe care îl devoalează,
oferindu-ne totodată şi cheia în care trebuie citit: „Nu mă
interesează nici arta de a spune în sine, care este o zicere despre
nimic [...]; nici acel mod de a spune fără artă de care oricine s-a
crezut capabil, dintotdeauna, pe motiv că a trăit./ Dacă ar trebui
cu orice preţ să aleg, probabil aş opta [...] pentru povestire.”
Denis de Rougemont are stofă de călător autentic, aflat, adică,
în eternă căutare a ceea ce el numeşte „obiectul necunoscut”, id
est a inefabilului care ascunde esenţele. Povestindu-şi, aşadar,
călătoria de-a lungul unei epoci efervescente, în care trece
prin faze de şomaj, când îşi caută, fără a dramatiza, soluţii de
supravieţuire în locuri austere, populate de comunităţi cutu7-8-9, 2019
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miare, unde maşina sa de scris face senzaţie, cum au fost Gard,
din sud-estul Franţei sau Insula Ré din Atlanticul francez, Denis
de Rougemont „descifrează” povestind tot ce vede, aude, simte
nemijlocit. Și peste tot descoperă modul în care lucrurile, situaţii,
evenimente, se nasc şi îşi dobândesc un sens prielnic sau nefast
pentru destinul şi demnitatea persoanei. Chiar fără o slujbă
remunerată, el nu se simte nicăieri şomer, în ciuda dificultăţilor
materiale, deoarece consideră că, fiind profesionist al gândirii,
nu poate fi realmente şomer, statut care nu-l poate afecta pe un
intelectual decât eventual sub aspect pecuniar. Ceea ce, pentru
el, nu este esenţial şi chiar ţine să precizeze la un moment dat:
„Tot ce vreau să spun în jurnalul meu este că poţi fi mulţumit şi
în condiţii materiale precare.”
Dintre toate popasurile pe care le face în călătoria sa de-a
lungul unei epoci, comentând, detaliind, cercetând, „povestind”
cu şarm şi sagacitate şi încercând totodată să prevadă cât de
cât ce va să fie, nu-mi mai îngăduie spaţiul să mă opresc în
încheierea acestor însemnări decât asupra unuia, pe care îl
consider însă deosebit de semnificativ şi, din păcate, încă actual:
modul în care Hitler s-a căţărat pe scara democraţiei pentru a
instaura unul dintre cele mai absurde şi dezumanizante tipuri de
totalitarism, într-o ţară eminamente gânditoare şi artistă, care
a devenit o ameninţare pentru pacea întregii lumi. Chestiunea
l-a preocupat pe Denis de Rougemont în mod deosebit, deoarece avea încă din timpul studiilor o admiraţie deosebită pentru Germania, resimţind-o, probabil şi datorită originii sale
elveţiene, ca pe un fel de a doua patrie. Primele sale călătorii
le-a făcut în spaţiul german, în Prusia Orientală, ca oaspete al
unui ultim burgrav şi conte care încă stăpânea un domeniu, cu
castelul de rigoare, aflat la o distanţă de 40 de km de primul
vecin. Pe musafir l-au impresionat aici atmosfera şi mentalitatea
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cu totul diferite de cele mult mai liberale ale Suabiei sud-vestice,
pe care o va vizita mai târziu. În Prusia se trăia într-un „stil de
viaţă ecvestru”, bazat exclusiv pe ceea ce domeniul producea,
în totală independenţă de lumea urbană. Ceea ce îl încântă pe
tânărul hoinar, după cum îl uimeşte şi modul, cooperant totuşi, prin care „O camaraderie militară îi uneşte pe stăpâni de
subordonaţi.” Dar uşor neliniştitoare e până la urmă rigiditatea
unei ordini şi discipline orare, care răzbate şi în „Supunerea
de tip militar în faţa părinţilor, impusă tinerilor prusaci”, pe
care încearcă s-o scuze oarecum prin presupunerea că o astfel
de relaţie intrafamilială rigidă „...se asociază cu un regim de
responsabilităţi concrete care susţine iniţiativa personală.” Dar
aici, în Prusia, va percepe şi primele semne a ceea ce va deveni
nazismul. S-a întâmplat când l-a surprins pe băiatul amfitrionilor
săi ascultând în taină Horst Wessel Lied, iar acesta l-a implorat să
nu-l deconspire părinţilor. Explicaţia era că respectivul cântec,
„straniu, lent şi apăsător”, era imnul unei mişcări secrete care
milita pentru renaşterea Reichului german. Mai târziu, în 1930,
autorul său, Horst Wessel, lider nazist, avea să fie împuşcat într-o
ambuscadă cu militanţii comunişti şi compoziţia sa va deveni
imnul temutelor trupe SA, batalioane de asalt ale „Cămăşilor
Brune”, întemeiate de Hitler la München, în 1921. Oaspetele
elveţian n-avea cum să cunoască pe atunci aceste deveniri, dar
candidele sale uimiri în faţa realităţilor prusace s-au transformat
după această întâmplare în nelinişti şi îngrijorări care aveau să
ia amploare şi să se confirme în anii următori, mai ales după
1933.
Denis de Rougemont observă că anul acesta, când Hitler a
ajuns efectiv la putere, a devenit în Germania şi nu numai, o
bornă temporală între două lumi în funcţie de care se situau
toate situaţiile şi evenimentele: „înainte” şi „după” 1933. Eseurile
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şi articolele sale tot mai critice pe măsura ascensiunii nazismului
sunt cunoscute de cei vizaţi şi, probabil din dorinţa de a-l racola
sau poate dintr-un reziduu de fair-play, primeşte din partea lor
două invitaţii pentru un post universitar la Frankfurt, pentru a
cunoaşte „cauza” din interior. O acceptă doar a doua oară, când
i se garantează deplina libertate de circulaţie, de comunicare şi
de expresie şi astfel se naşte cel de al doilea volum al jurnalului,
Jurnal german, 1935-1936. De data aceasta însă, abordarea realităţilor e alta decât în jurnalul non-intim, autorul simte nevoia
să precizeze această deplasare înspre jurnalul intim, care „s-ar
putea să fie forma de tranziţie ce corespunde realităţii unor
vremuri noi: ea exprimă legăturile unei persoane cu pasiunile
colective.” Iar legăturile cu „pasiunile colective” deveniseră în
Germania cu totul deosebite, putând fi realizate doar prin cunoaşterea realităţilor de acolo de „la firul ierbii”: „N-am vrut
nici să oferim un tablou obiectiv şi complet al acestui regim, ci
câteva instantanee din viaţa cotidiană, din existenţa sa în faţa
oamenilor.” Principala sa cale de a intra în miezul lucrurilor este
observarea detaliilor aparent neînsemnate – bunăoară, cum, la
vamă, lucrurile care suscită cea mai exigentă atenţie sunt cărţile,
nu cumva să se strecoare vreuna ostilă regimului – cum şi dialogul spontan şi nemijlocit cu diverşi: cu „un opozant”, cu „un
comunist”, cu studenţi, cu evrei, cu părinţi – „Pentru copiii noştri,
noi nu suntem decât nişte civili. Ei se simt militari” – cu burghezi.
Pe aceştia din urmă îi consideră cei mai detestabili: „...toţi sunt
împotriva regimului. E un bolşevism deghizat, repetă ei [...] Când
îi întreb însă ce proiecte de rezistenţă au, se eschivează. Reuşesc
să le smulg mărturisirea că bolşevismul brun e totuşi, în ochii
lor, mai puţin îngrozitor decât cel roşu [...] Nu există în Europa
clasă mai indiferentă la viaţa politică, mai laşă în faţa faptului
împlinit [...] într-un cuvânt, mai lipsită de spirit civic.” Carenţa
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spiritului civic şi noul tip de educaţie asumat de noul regim
explică şi rapiditatea cu care el s-a impus. Ca efecte ale acestei
educaţii care devine un dresaj pentru a transforma oamenii în
nişte brute, apar şi introducerea în cotidian a unor noi obiceiuri/
obligaţii, precum ziua de Eintopfgericht, când fiecare familie se
limitează la un singur fel de mâncare. De aici şi o concluzie care
depăşeşte aria geografică şi temporală a momentului: dictatură
sau educaţie, aceasta e marea dilemă a secolului XX. Și nu numai
a secolului XX, adaugă propria noastră tristă experienţă. Sigur,
detaliile de acest fel, descoperite şi comentate cu stupoare de
Denis de Rougemont sunt nenumărate şi ele îl duc la câteva
generalizări care, din fericire, par a fi căzut azi „în adormire”, cum
ar fi constatarea că nemţii sunt un popor cu spirit gregar, simt
nevoia „de a mărşălui, de a bea, de a cânta şi gândi împreună”. Se
produce o „extraordinară emoţie în ţara asta când vine vorba de
arme, de război.” Cuvintele luptă şi război au intrat în uzul curent.
Pretutindeni apare câte un Schlagwort – lozincă, precum: „Lupta
contra foamei şi frigului este războiul nostru!”, în faţa căreia
jurnalierul se întreabă: „E o declaraţie pacifistă? Sau pe neamţ
nu-l poţi înflăcăra decât vorbindu-i de război, fie el şi împotriva
frigului?” După cum, constată el, amuzat-alarmat, „Defilarea face
parte din atmosfera Germaniei la fel ca ambuteiajele pariziene.”
Nu numai defilarea, ci şi adunările de mulţimi pentru slăvirea
Führerului, acompaniate de imnul-marş al lui Horst Wessel şi de
sunetul „lugubru” al tobelor care îl duc pe Denis de Rougemont
la analogii cu o nouă religie, cum de altfel şi cu bolşevismul s-a
făcut. A avut el însuşi ocazia să participe la un asemenea miting,
când Führerul a trecut doar la doi metri de el şi momentul e
surprins într-una dintre cele mai expresive dar şi înfiorătoare
pagini ale jurnalului: „Credeam că sunt la un miting de masă,
la o manifestaţie politică. Dar ei îşi celebrează cultul! (subl. aut.)
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Iar ceea ce se petrece este o liturghie, marea ceremonie sacră a
unei religii din care eu nu fac parte, şi care mă striveşte şi mă
respinge cu mult mai multă forţă, chiar şi fizic (subl. aut.), decât
toate aceste trupuri înfiorător de încordate./ Sunt singur, iar ei
toţi sunt împreună.” Remarcă tipică de jurnal devenit intim.
Concluziile cu care Denis de Rougemont îşi încheie impresiile
din Germania când hitlerismul nu ajunsese încă la cota maximă a
ororilor, sunt mai multe şi ar merita comentată fiecare dintre ele.
Am să închei însă doar cu una, formulată retrospectiv în 1938,
care se adresează implicit viitorimii, deci şi nouă, având caracter
preventiv sau/şi concluziv: „...rămâne să ne întrebăm cum este,
totuşi, cu putinţă, cum pot oamenii, milioane de oameni, să
iubească aşa ceva? [...] Este în joc întreaga noastră cultură. Cum
să salvăm, în miezul cel mai adânc al unui asemenea regim,
valorile vitale pentru noi?”
Actualitatea lui Denis de Rougemont, evidentă nu doar în
jurnalele sale, se păstrează graţie darului său de a restabili legături cu „omul care gândeşte.”
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De gardă printre filele unui
maestru stilst al poesiei*

V

IOREL MUREŞAN nu se dezice de actul poetic. Dimpotrivă. Este prezent în paginile multor publicaţii literare cu poeme care ilustrează o
elevată stare poetică. Originalitatea poemelor lui este
vizibilă. Dacă am urmări şi parcursul de eseist şi de
comentator al cărţilor confraţilor (cu predilecţie a
celor care trăiesc sau se inspiră din mediul westului
românesc, imediat sau extins) vom constata o anume abordare cu suficient de multe profunzimi a
poeticilor contemporane. Cele trei volume ale Colecţiei de călimări, alături de Loc liber, apărute cu o anume ritmicitate la Editura Caiete Silvane ne spun
că autorul ultimului volum de cronici literare, De
gardă la Echinox* face „casă comună” cu majoritatea
poeţilor din vestul ţării, aproape toţi fiind la fel de
preocupaţi şi de creaţia poetică a confraţilor. În
volumul de poeme Poştaşul rural (2015) „povara
* Viorel Mureşan, De gardă la Echinox, Editura Caiete Silvane,
2019
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poetică” a livrescului este vizibilă.
„Ducându-mi supliciul didactic aproape retras, aici, undeva într-un sat din
nordul Ardealului, toată această viaţă
am simţit că-mi pierd minţile în aşteptare. Aşteptând, ba o scrisoare, ba
o revistă literară, ba o carte de la un
prieten, poate şi el la fel de singur ca
mine, ba un ordin de chemare sau de
plată, ba… câteodată, şi câte un mic
onorariu. De prea multe ori, în lungul
şir de ani, zilele mi-au fost colaje de
ziare. Dar cel mai viu aştept încă sămi bată la uşă, aşa, măcar din când
în când, de pe fâşia îngustă a unei
telegrame ori de pe cartonul dreptunghiular al unei
cărţi poştale sau al unei ilustrate, câte un mic poem.
Întotdeauna, expediat de la o altă adresă”, spune el
undeva la apariţia volumului respectiv. Cu siguranţă
amiciţiile şi afectivităţile între el şi cei cărora le
citeşte scrierile sunt durabile şi statornice.
Revenind la „garda” făcută „stilului echinoxist”
volumul are un preambul emblematic: „Cel ce rânduieşte pe timp de criză, paza uriaşelor pacheboturi
sechestrate..., cel ce hoinăreşte, cu oamenii de nimic,
pe şantiere şi în calele părăsite de mulţime...; cel de
gardă la Echinox...; cel ce declară închiderea marilor
congrese de ortografie...; cel ce intră-n arena creaţiei
sale noi într-o foarte mare alarmă a fiinţei...; cel care...
îmbracă mantia poetului, între două mari fapte
de război, spre a cinsti frumuseţea unei terase...//
196

7-8-9, 2019

De gardă printre filele unui maestru stilst al poesiei

Lecturi paralele

Aceştia sunt prinţi ai exilului şi nu au ce face cu cântul meu.//
(...) «Voi locui numele meu», îţi fu răspunsul...” (Saint-John Perse,
Exergă). Emblematică şi tulburătoare atenţionare asupra poesiei,
prin cuvintele acelui gigant al poeziei contemporane!...
Scrisul de mână cuprinde afectuoase aprecieri a unor autori,
în majoritate agrementaţi şi susţinuţi de cercurile poeticeşti din
vest: „Ca orice spirit ardelean ajuns să se exprime poetic, Ion
Cristofor aduce cu sine un cronotop. În linia unor Coşbuc sau
Goga, dar după ce şi-au pierdut lacrimile pe drum, el face să
plesnească scoarţa timpului de pe straturile arhaice ale unui
arbore genealogic... (Ironicul înger, netrebnicul ucenic al tristeţii); „Vasile Dan e dintre acei poeţi la care aproape nimic nu
e întâmplător, iar titlurile poemelor sunt întotdeauna febrile
exerciţii de încălzire în aşteptarea lecturii propriu-zise” (Un
tatuaj liric al neantului); „Poetul şi biografia sa (Claudiu
Komartin, n. CD) se lasă creaţi de limbaj, conferind poeziei un
sporit indice de autenticitate. Amorul, ambiguităţile, memoria
involuntară şi imaginaţia, plurisemantismul. Poetul se instalează
în centrul creaţiei sale, de unde îşi emite discursul liric, ca seria
de întrebări fără nici un răspuns asupra lumii” (Învinşilor li s-a
lăsat poezia); „N-ar fi prima oară când Ştefan Manasia, poet
mai inteligent decât o cer legile poeziei, îşi atrage cititorul într-o
cursă... atelierele poetului se află, nu în sumar, ci pe manşeta
ultimei coperţi...” (Îţi scriu de la Inso...), „Luându-se pe sine
drept referent, aşa cum procedează majoritatea poeţilor, Andrei
Mocuţa îţi proiectează biografia, interioară şi exterioară, în zona
mitului, de unde se întoarce la noi ca istorisire, ca story. Astfel
se nasc temele poeziei, printr-o laborioasă textualizare a fiinţei”
(Strofele peregrinului), „La nivelul poeziei lui Gheorghe Mocuţa,
şi înţelegem foarte bine procedeul artistic, parodia coboară şi în
discursul politic ori religios...” (Îmi trăiesc poezia cu ardoarea cu
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care mi-aş trăi viaţa); „Odată citite, poemele în proză ale lui Ioan F.
Pop îţi par pânzele unor prapori grei, atârnate pe albul imaculat
al paginii” (Lungi epistole trimise corintenilor, tesalonicenilor,
nimănui); „Poet de mari resurse stilistice, surprins la o răspântie
a generaţiilor, Vasile Sav a ucenicit literar la hieratismul promoţiei sale, surmontându-l printr-un lexic colţuros şi prin apelul
la forme prozodice extravagante” (În solilocviul arderii de tot
şi de sine); „Lucian Scurtu e un poet care ştie să-şi selecteze
simbolurile şi, mai ales, cum şi cât să le sondeze” (Lucyan, fiul
mărului); „Robert Şerban a unul dintre acei autori de la care, din
când în când, mai putem aştepta cărţi de versuri briliant scrise...”
(Scriu ziua ora locul şi un cuvânt sau două).
Camarazi de atelier este dedicat unor trei corifei ai scrisului
poetic:Vincenzo Cardarelli, care „se declară „un cinic”, de bună
seamă, poetul are în vedere o împăcare, ca atitudine lirică, între
dispreţul faţă de convenţiile sociale şi practicarea ascetică a
virtuţii” (Aşa delirează la Veneţia anotimpurile), Ion Pop: „Cea
mai veche formă de poezie cultă din literatura noastră, lirica
experienţei mistice, are astăzi în Ion Pop un exponent dintre cei
mai viguroşi, tocmai pentru că îşi poartă paşii pe căi rar umblate”
(Acel Nimeni alb) şi Adrian Popescu: „Opera sa e clădită pe un
raport de integrare a părţilor, pe variate niveluri de descriere...
Frapează armonia şi buna întocmire a imaginarului poetic, unde
mineralul, vegetalul şi regnul animal sunt stratificate într-o reţea
de sensuri ca la puţini poeţi” (Laus serpentibus).
Cerc deschis este un colaj de impresii despre scrierile unor
publicişti, critici şi istorici literari: Al Cistelecan „nu mai face
paradă de spirit polemic. În locul unor atari însuşiri, care-i conferă
criticului marca individualităţii, altele vom găsi... Articolele şi
eseurile au, unele ceva mai apăsat, o expresie datată, care de198
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curge din obturarea informaţiei, atât auctoriale, cât şi a celei
privind referinţele critice...” (Panoramă dintr-un secol cu critici).
Andrei Moldovan „aruncă pe piaţa publică păreri pe marginea
unor acte de cultură sau a unui fapt divers, din care nu lipsesc
notele satirice, ori un dram de lirism” (Tablete îngrijorate). Petru
Poantă a putut înţelege mişcarea echinoxistă pe care a însoţit-o
patru decenii şi jumătate „ca pe un pregnant capitol de istorie
literară: «Echinoxul este asemenea unui micro-biosistem apărut
într-o miraculoasă nişă climaterică, invulnerabilă la intemperiile
de tot soiul din vecinătate»” (Un capitol de istorie literară) .
Viorel Mureşan îşi aşază, iată, „colecţiile de călimări” într-o
impresionantă galerie, într-un ring plin de prieteni, acestea
– cronicile şi frumuseţea evocatoare a lor – fiind dansatori şi
admiratori în aceeaşi măsură...
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Din nou despre excelenţi

autori marginalizaţi*

U

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

N ALT SCRIITOR SURPRIZĂ, căci
deja mi-a confirmat în două romane,
este Titus Radu, de formaţie istoric. Debutul
a fost romanul Emigration Blues din 2015.
Hornuri de argint, Editura Paralela 45,
2017, are ca subiect viaţa dintr-un sat de
graniţă către Ungaria înainte de Revoluţie.
Scriitorul surprinde stări de lucruri şi mentalităţi pe care le cunoaşte bine. Meritul este
că viaţa lui nu pare claustrată într-o cârciumă
cu scriitori care se laudă între ei şi îi bârfesc pe
alţii. Viaţa diversă, pe multe paliere, răzbeşte
pe pagini cu inteligenţă, observaţii de fineţe,
umor şi empatie.
Al doilea roman, Sclipitorii, Editura Alfa,
2018, tratează viaţa emigranţilor din UK, cu
toate absurdităţile ei. Un profesor de sport îşi
* Titus Radu, Hornuri de argint, Editura Paralela 45, 2017
Titus Radu, Sclipitorii, Editura Alfa, 2018
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pierde apartamentul în urma divorţului, agaţă o româncă de pe lângă
Londra pe internet şi se hotărăşte să
plece deşi nu ştie limba engleză. Odată ajuns la destinaţie, constată că
noua iubită are un cap si mâini enorme, deci trebuie să recurgă la alcool
ca să poată funcţiona ca bărbat viril.
Geta, femeie deloc proastă şi mai citită decât el, lucrează la un azil de bătrâni, de unde şi mirosul de fecale
care îi emană de sub unghii. După ce
proaspătul emigrant se mai şlefuieşte
niţel, se hotărăşte să se mute împreună cu o familie
de letonieni, dar şi să îşi cheme fosta nevastă, Mela,
căci tânjea după formele ei. Mela, şi ea profesoară, e
înfiptă şi dificilă, fiţoasă, deci nu îi va face viaţa deloc
mai plăcută. Romanul devine şi un document al
situaţiei ridicole din învăţământul românesc, subfinanţat şi batjocorit în general.
Relaţiile între oameni de nivel diferit se leagă bizar şi amuzant. Discuţiile sunt pe măsură. Doi sclipitori, adică spălători de geamuri, filosofează despre mentalităţi şi îşi împletesc nostalgiile: „au fost
amândoi de acord că România este singura ţară din
Europa unde porcul, aşa cum îl ştim de veacuri,
mai poate avea un viitor” (iată că între timp profeţia
amuzantă a căzut).
Ochiul naratorului este ager şi greu impresionabil.
Sluţeniile şi aberaţiile îi sar în cristalin: „faimosul
7-8-9, 2019
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Xscape, hangarul care adăposteşte pârtia de schi artificială şi
care arată ca o balenă de fier moartă pe asfalt”.
Atât vreme cât nu intră în zone mai abstracte, cum ar fi teologia, atâta timp cât observă deviaţiile unor personaje şi microgrupuri fără să plonjeze în generalizări nefondate, totul e sub
control. Din păcate, tentaţia e prea mare ca să i se reziste, dar
care romancier i-a rezistat vreodată?
Titus Radu este un excelent romancier la firul ierbii, de teren.
Ba chiar îi reuşesc comparaţii cvasi-metaforizante care arată
lumea dintr-o perspectivă surprinzătoare. Zice Geta; „lumina
nordului e mai clară şi face culorile mai vii, cu o astfel de lumină,
de exemplu, România ar fi ieşită din comun [...] Îţi dai seama,
a continuat, ce mult depinde aspectul unei ţări de unghiul de
înclinare a axei Pământului?”.
Inteligenţa şi umorul autorului combinate, aşa cum am
spus, cu o precisă cunoaştere a contextului existenţial al eroilor.
Consideraţiile despre codurile de comunicaţii ale naziştilor
sunt mixate cu remarci excelente asupra nativităţii fonetice:
„îi lipseşte calitatea înnăscută şi tipic englezească de a stâlci
cuvintele, câteodată chiar şi melodios”. Strategia diasporei când
vine vorba de contactul cu sistemul medical din ţările dezvoltate
e una bine cunoscută celor care au locuit ceva timp într-o ţară
ca afară: „dacă, Doamne fereşte, ai o problemă serioasă, cel mai
bine e să mergi în România să te tratezi, aici te amână până te
văd mort, apoi iau şi pielea de pe rude ca să te repatrieze”. În caz
de fatalitate: „fără bani, te bagă la cuptor şi te fac cenuşă, doar
nu-ţi închipui că ar permite vreunui mort din România să le
ocupe pământul din cimitir, nici nu vreau să mă gândesc cât ar
costa aici un loc de veci”. Iată şi specializările de pe piaţa muncii,
perfect autentice: „fabricile de sortat deşeuri, însă acolo lucrează
mai mult polonezi, fiindcă sunt rezistenţi la votcă, iar fără votcă
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nu prea ai cum să te menţii într-un astfel de loc, înţelegi?”. O altă
scenă subtil pricepută este cea referitoare la munca de cherrypicker, adică spălatul de geamuri la înălţime din utilajul-cuşcă
care te susţine. Sfaturile oferite de letonul Evgheni par absurde,
dar sunt perfect reale în contextul englez isterizat de pedofilie:
„Ai grijă că suntem la o şcoală, chiar dacă e o aripă nou construită,
să nu râzi, să nu te strâmbi, nici măcar un zâmbet, sau să le faci
cu mâna copiilor prin curte – asta ar fi un adevărat dezastru –,
nici să nu-i priveşti în ochi, vorbesc foarte serios. Te poţi pomeni
ridicat de poliţie şi dus în faţa Curţii pentru hărţuire, poartă-te
ca un spălător de geamuri dacă nu vrei să ai probleme. Invizibăl”.
Autentice şi inteligent exprimate sunt şi experienţele celor care
au grijă de bătrânii abandonaţi, de rude prin aziluri. Mizeria
fizică îndurată e dublată de umilinţele la care sunt supuşi de
bătrânii, mai ales de bătrânele care se consideră aristocrate iar
pe est-europeni îi percep ca rasă inferioară.
Hornuri de argint e un roman cvasi-monografic, restrâns la
o comunitate româno-maghiară de graniţă. Naraţiunea ţine aproape de realismul critic (prin umor). Să spunem că autorul,
dar şi naratorul subofiţer grănicer înclină niţel balanţa către
neo-protestanţi, în defavoarea ortodocşilor, către maghiari în
defavoarea românilor. Romanul însă e autentic, are viaţa lui proprie, portretistica e limpede, cu tuşe groase, dialogurile vârtoase
sau jucăuşe. Detaliile dau savoare întregului, de fapt, dar pentru
aşa reuşită trebuie să cunoşti foarte bine mediul narativizat. De
exemplu, „un câine colonel are dreptul la mai multă carne decât
un câine locotenent”, „Ilie era singur la muiere, aşa cum se vorbea
prin sat, adică nu mai avea nicio drăguţă – deşi uniforma i-ar fi
permis-o –, în schimb, femeia lui nu era chiar aşa de singură la
bărbat”.
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Relaţiile de putere, dragoste, râcile din sat sunt surprinse
magistral şi exprimate simplu, eficient. Stilul, aşadar, nu are
mari ambiţii, cu excepţia unor formulări poetizante reuşite,
pe alocuri. Ceea ce contează este studiul de mentalităţi, la care
se adaugă o topografiere a unor zone mai mari sau mai mici.
Există un cant impecabil al acestor două romane. Cu cât Titus
Radu îşi îmbunătăţeşte acoperirea culturală, cu atât scrisul său
va avea impact şi asupra cititorilor mai sofisticaţi. Că ar putea să
piardă prin aceasta simţul extraordinar al realităţii nu mă tem
deloc. Avem, aşadar, prozatori de bună factură care pot vinde
fără bugetare intensivă. Proza românească, atât de alexandrină
şi repetitivă ca manieră la nivel de autori promovaţi intens nu
are decât de câştigat cu un asemenea autor care a trăit şi ştie să
exprime experienţe bogate şi perfect internalizate.
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Athanasios sau despre

dez-mărginirea lumii.
Ela Iakab şi spectacolul poeziei*

Î

N AMALGAMUL paradigmatic al unei
literaturi care nu mai ştie (şi nu prea mai
are argumente) demult să se dea peste cap şi
să producă miracolul, precum în poveste,
este cu atât mai interesant spectacolul unei
poezii unde o disciplină severă a ideii şi formei să poată da naştere stării de suprarealitate,
să capteze chipul lucrurilor, să inoveze continuu într-un joc al aparenţelor, să promoveze
cu adevărat ceea ce tocmai numim poezia ca
reprezentare a unor stări de spirit. Cartea lui
Athanasios/ Il libro di Athanasios, (ClujNapoca, Editura Grinta, 2017, 118 p., în tălmăcirea italiană a autoarei) arată ca un volum
despovărat de obsesia armistiţiului cu recon-

Ionel Bota,
eseist,
Oraviţa

* Ela Iakab, Cartea lui Athanasios/ Il libro di Athanasios,
Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2017, 118 p.
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stituirea fidelă a triumfului vitalităţii
în freneziile depăşirii convenţiilor, indică un real trăit patetic, al formei în
gestaţie sau al spectacolului imprevizibilului marcat, paradoxal, tocmai de
„închiderea” faţă de real. Fiindcă Ela
Iakab, autoare din categoria rară a luminatelor poeziei noastre de azi, ştie
foarte bine că travaliul mental redistribuie mai ales freamătul afectiv, descărcarea emoţiilor şi un simbolism
regenerat nu pentru a reface repere ci
doar pentru a reevalua spaţiul existenţei noastre. Totul din bucuria remanenţei dar şi a
improvizaţiei (lirice), din perspectiva jocului fecund
al imaginaţiei dar şi a regăsirii materialităţii între
golurile şi plinurile resorturilor aceleiaşi realităţi
înregistrată impersonal.
Forţa incisivă a versului, luciditatea care purifică,
tema raporturilor tranşante între morfologia finalităţii
şi prodigioasa fantezie, formele dematerializate şi
dinamismul interior al unui montaj mimat arbitrar,
sunt deja ştiutele cadenţe ale unei poezii care s-a
depăşit pe sine în aceeaşi măsură fraterna coabitare
cu valoarea aducându-i autoarei o recunoaştere binemeritată. Dar lirica Elei Iakab nu poate fi privită
doar în alveola unei gloriole asupra căreia, din când
în când, zăbava nostalgiei noastre să se întâmple cu
vădita timiditate pe care-o asumi în preajma unei
emblematice statui, tocmai elogiată şi evocată pentru
că orice traseu prin parcul recunoştinţei te duce
206
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inerent la ea. Cartea lui Athanasios obligă la vizitare şi revizitare,
e o „mică psaltire”, cum scrie Al. Cistelecan în fragmentul de
prezentare de pe coperta cărţii, nu poate fi un simplu interludiu
în activitatea literară unde condeiul critic al poetei a întâmpinat
cu destul aplomb entuziast, acolo unde a fost cazul, apariţii
editoriale din ultimele decenii. Înseamnă o refacere, dintr-un
ansamblu foarte dispersat, a medaliei tuturor regăsirilor, între
marile trădări şi fatalităţi ale temporalului, regresiunile în
iniţiatic exilând în renegare nefastul atâtor alterări ale observaţiei
realiste şi fuzionând cu proiecţii imaginare în jocul psihologic al
dublului.
În primul ciclu, Sub cerul ofrandelor, experienţa vizibilă imprimă un desen vivace, invocă un posibil fir al „naraţiunii” în
fluxuri verbale în care, de pildă, resorturi senzuale („Promite-mi
să nu te sperii,/ când voi veni spre tine!/ sunt tot eu,/ fecioaraarcaş din himera/ de dinainte şi de după asceza ta/ de scrib al
propriilor miraje,/ de dinainte şi de după/ naştere şi moarte.//
Te rog, nu fugi de trupul meu,/ îngemănat noaptea,./ cu albul,/
cu galbenul./ cu portocaliul stelar.”) descifrează elogiul acţiunii
nu numai în atitudini stereotipe, care ţin de edificiul liric, ci şi în
procesul dizlocării anatomiilor. Reconcilierile nu aduc schimbări
drastice, zestrea ancestrală, aici, sunt această voinţă a organizării
„decorative” şi cultul exuberanţei în descendenţă barocă. Am
zice, altfel, că acţiunea creează spaţiul, că eul auctorial, inorog şi
himeră, înger şi oniromant, muzician şi nemuritor, e dominat de
spiritul cartezian al formelor tăiate liber, că efortul de ordonare
(nu e greşit să-l numim, din nou, un spectacol al inovărilor)
întreţine fastuosul scenei. În vreme ce vecinătatea estradei
provizorii a sofianicului inspiră etajele afectării, configurează
un fel de listă nominală a metaforei în compensaţia prilejului
de a medita asupra viziunii drastice a unui soclu operând în
7-8-9, 2019
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miezul simbolului detestabil iar dispariţia fizică, un decalc
tolerând straniul, sacrificând derizoriul coerenţei fludităţilor şi
sugerând o altă poetică a sceneriei. Curios, dar deloc nefiresc
în evoluţiile liricii Elei Iakab, eroziunea luminii pliază, peste
această regie a efectelor, inducţii ale actului negator, poemul
devine reprezentare dintr-o mitologie individuală. Și însăşi dozarea efectelor (motto-ul cărţii e luat din Michelangelo: „O, am
văzut îngerul în marmură şi am sculptat, până l-am eliberat.”)
imprimă exproprieri ale iniţiaticului, pendulaţiile desenului,
oricum, sinuos, al versului întăresc exact acţiunea „corozivă”
a luminii şi totul ţine de direcţia constructivistă a metafizicii
poemului. Purificarea spaţiului aduce cu montajul de ecrane din
cromatica funcţionalistă a unui curent important care anunţa
postmodernitatea în artele plastice şi vizuale contemporane.
Aici, însă, orientările funcţionaliste imprimă tuşe dramatice
consensului, clovn şi arcaş, zeu şi ascet, cerşetor şi mag, fără a
atinge austeritatea compoziţiei, află potenţial de energii în marja
tuturor afinităţilor eului cu acele coordonate prin care desfăşurarea
resorbţiilor realului e apăsată de represiunile melancoliei, păstrează în „manu-scrisul” dicteului gândirii paternitatea incandescenţelor solemnizării condiţionalului. În volnicia controlului
„materialului”, valorile simbolice ale circumscrierii elegante în
spaţiu rămân porţiunile faste din disciplinarea formei, crisparea
şi virulenţa expresiei topesc în ambianţa generalizată frenezia
hortativă a stilisticii translucidului. Este desenul plin de energie,
fără scăpare, al existenţei (şi existenţialului) ca într-un verb profetic. Întotdeauna, poezia se iveşte îndestul luminoasă, suficient
sentenţioasă, efuziuni tonice şi un soi de ready-made adnotând
filtrul aceloraşi opţiuni sofianice ale eului: „Încă nu stăpânea
ştiinţa sacră,/ fiul pierdut al cabalistului,/ venit în deşert cu
manuscrisul/ secret al tatălui.// Rostea sunete, fără să cunoască
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puterea/ şi ordinea lor, izvorâte din numere celeste.// Și, totuşi,
incantaţia lui tulbure mi-a salvat viaţa,/ când tăietorii de geme
au venit/ să mă ucidă cu pietre,/ pentru brăţara dăruită de
ursitoare,/ plină, acum, de semne translucide/ a căror noimă mia mai rămas,/ o vreme,/ străină.” (Semne, p. 18).
Angoasa abia mijeşte în lecturile eului făcute lumii pierdute
şi regăsite. Poezia, deci, se revanşează în disipările unui aforism
taumaturgic, e o pietroglifă şi este produsul unui „înţelept
orb”, exuberanţă genuină cu tema recursivă a iubirii. Cele 23
de veniri ale îngerului, din al doilea ciclu al cărţii (Vin îngerii)
nu sunt altceva decât adiacenţele înstrăinărilor, voluptatea
interiorizării sinelui. Paradoxale sunt, mai degrabă, tuşele divizate în colaj, combustiile concretului. Ne minunează la Ela
Iakab un mesianism al sacrificiului, punctul focal în tema
dez-mărginirii lumii. Ţesătura metaforei produce, instinctual,
reflecţii şi refracţii care aşează iubirea şi ura în starea de reacţii ale
autoreferenţialităţii („În primele şapte nopţi,/ nu am îndrăznit să
trec pragul oglinzii./ Contemplam lucid hieroglifele,/ desenate
cu vîrful unor aripi diafane/ de un Înger, stăpân peste cerul
acela/ întunecat şi mişcător.// Nu ştiam cum să traduc în cuvinte/
straniile simboluri,/ dar aveau un suflu al lor.// Și erau nopţi când
ţâşnea din adâncul lor/ lumina unui cer arcuit deasupra noastră/
atât de aproape, ăncât puteam,/ prin salturile mele rotitoare,/ săl simt cu întregul corp,/ cum simţi ploaia, fulgerul,/ neliniştea,
apropierea stingerii.”), tenta plată a racursiilor sugerând aparenţa „disputei asupra obiectului”, ontogeneza uimirii e mai
mult un ludic apăsător. Nu e deloc anevoios să citeşti şi să înţelegi poezia Elei Iakab ca aparţinând unei autoare cu vocaţie.
Căutarea sinelui abjură, am zice noi, ceea ce confesiunea enunţă
într-o de-compoziţie antifrastică. E o linearitate a diacroniei
interne, totuşi, iar apologia Nemuritorului, scufundător glo7-8-9, 2019
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rios în poeticitatea incipitului existenţial şi în poieticitatea
tran-scrierilor marelui epi-text evidenţiază un diversionism
şăgalnic, elaborat, desigur, al circumstanţelor, fiindcă până şi
zborul e o paradigmă: „Născoceam peceţi într-o înfrigurare
sihastră,/ cioplind în sfere translucide/ Arborele Vieţii.// Am
ştiut că Zeul mi-a primit/ scrierea cu zbateri sonore,/ când incandescenţa mâinilor/ ridicate spre cer/ a rugă,/ a implorare,/
a încremenit în aer/ cele zece sefiroturi.// Zece Îngeri au venit
să păzească/ semnele orbitoare,/ pe care le vânau, cu săgeţi de foc
nepământean,/ seminţii întregi de zeiţe subterane.// Abia atunci,
oamenii deşertului/ au dat deşertului un nume:/ Athanasios, au
rostit cu toţii,/ şi aşa a rămas în vecii vecilor,/ căci numele celor
zece Îngeri/ nici eu nu îndrăzneam/ să le rostesc.” (XXIII., p. 98)
Sensurile etice ale spectacolului poeziei sunt în egală măsură
repetitive. De aceea nu găsim un conformism al jubilaţiei, ternul e
alungat din genomul hierofaniilor, scrisul adânceşte viziunea, eul
e un mansuet al inocenţei frustrate, clamează de acum desantarea,
necondiţionată de frivolităţile poetizării, a temporalului în crestomaţia aceluiaşi cotidian supurând de realitate. Am mai zice că
atât de importante nu ar fi sursele de lumină ci sursele de umbră
creatoare, tăceri, nelinişti, mister îndeplinind criterii, supunând
spectacolul zilei/ zilelor (pe scenă au loc şi oameni, şi bufoni)
chiasmelor anticalofiliei extremiste. Miezul vetust al poemelor e
de-construit simandicos („Înţelepţii sortiţi pustiului credeau/ că
numele divin al eterului ar fi fost/ revelat în vechime, la Sfinxul
geto-dacilor,/ doar celor trei feciori şi trei fecioare/ care au cules
floarea de ferigă/ înaintea Îngerilor, la chiar prima încercare.//
Dar pentru că au ieşit de pe Cale/ dezvăluind secretul/ tuturor
celor ajunşi în piscul muntelui,/ fără discernământ,/ Dumnezeu
a golit numele acela de puterea/ Suflului Său.// Eu am crezut
mereu în altceva.// De aceea, într-o noapte a venit la mine/ o
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întreagă ceată îngerească.// M-a învăţat să locuiesc în corpul
astral,/ să urc treptele spre corpul spiritual.// În muzica aripilor,
aproape, indicibil de aproape/ de Creatorul întregului univers,/
am dansat în eter, ştiind că,/ dincolo de acest splendid şi ultim
dar,/ mă voi întoarce din nou pe pământ,/ unde voi trăi, încă cine
ştie câtă vreme,/ fără Îngeri,/ dar şi fără să mai aparţin vreodată/
condiţiei omeneşti.”), cu o luciditate aproape detaşabilă din
percepţia de ansamblu a elementelor (ciclul al treilea, Dansul
elementelor), vanitatea însumează în compendiul fără scăpare al
altor frustrări acte şi antracte. Poeta aceasta nu e una de pension,
e o rebelă, totuşi, calpul, deci, e intruvabil în versul ei, nici un
derapaj nu fracturează şi nu boicotează parcursul ascendent al
discursului, cel care niciodată nu moare, Athanasios, revendică
dansul printre „ruguri spectrale”. În intimitatea prezentului,
eul scriptor prefaţează ieşirea din labirint, observă acte, pasta
abundentă a realului/ surrealului este devansată de operaţiunea
de-retorizării, poema elementelor asigură spuma consensului,
eul se „scaldă” în principii. Apa, de exemplu, aici materie confesivă, iarăşi, stipulează, ea însăşi, epopeea lirică, iniţiază din
fascinaţia trecutului, datele genericului senzual într-o altă lume,
una totalmente nouă, senzorium-ul frisonat de emoţie: „M-am
întors în nordul pustiului,/ fără călăuză, fără Înger, fără stea.//
Fecioara cu părul de argint, lung până la călcâie,/ venea spre
mine încet, cum venea şi în vedenie,/ purtând în mâini urna/
cu cenuşă de lacrimi îngereşti.// Cu cenuşa ace ea ne-am uns
mâinile,/ tălpile, faţa şi părul,/ rostind cuvintele sacre dinb latina/ pe care eu o învăţasem de la bunica paternă,/ iar ea, de la
ursitoarea noastră.// Apele de jos s-au desprins din matcă,/ apele
de sus au coborât din cerul acela/ mai vechi decât despărţirea
lor,/ şi s-au contopit în dans/ cu noi, cu sufletele şi cu runele
noastre,” (Apa, p. 106).
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Cartea Elei Iakab poate fi argumentul preliminar că în templul
poeziei trebuie să pătrunzi citind cartea lui Athanasios de la
pagina finală până la pagina începutului. E călătoria ucenicului
care se iniţiază în emergenţele instanţei celeste dar trebuie să
relaţioneze cerescul cu paradiziacul mundan, cu jocurile temporalităţii, cu ludicul poematic. Eul anturat de redempţiunile
vulnerabilului, ştie să propună pentru noi spectacolul acesta
dintr-o carte a cărei strategie impecabilă de a impune o lirică
de graţie şi sublim amplifică uimirile destinatarului cititor şi
situează pe autoare între vocile autentice din literatura noastră
de astăzi.
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Descifrări, revizitări, grafeme

sau despre o fizionomie a operei
literare*

N

U E NICIODATĂ prea târziu să ne amintim că
în fascinaţia Olimpului dintotdeauna a fost locaşul zeilor. Uneori, însă, pe firmamentul lumii, cu
incoerenţele triumfului ori ale eşecului, cu dragostea
şi ura, cu binele şi răul, sunt oameni dăruiţi să ne
ilumineze, cu gravitatea învingătorului şi solemnitatea
gesticulaţiei, într-un spectacol al discreţiei totale, în
care timpul rezolut încheagă cel mai bine povestea
din amintiri, în care discursul existenţei descifrând
simultaneitatea vieţii şi a morţii devine un amplu desfăşurător de evenimenţial împreună cu propriile
axiologii ale individului. Comentariul literar, cum
ştim deja, dacă este realizat cu maximă responsabilitate, înseamnă şi repliere în faţa asediului calpului,
a rutinei dar şi a exprimărilor contondent-inflama-

* Ada D. Cruceanu, Grafeme (lecturi din provincie), Timişoara,
Editura Gordian, 2017, 144 p.
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torii, prin care unele întâmpinări ale
cărţii de-retorizează cu infatuare şi falsă morgă intelectuală nuanţe deviante
transformând cartea, de la caz la caz,
în prilej de acorduri sau dezacorduri
cu ţintele de moment (sau la moda
zilei) din evoluţiile literaturii noastre.
A apărut, e drept, nu chiar atât de
recent cartea unei nobile Doamne a istoriei şi criticii literare şi ea trebuie discutată, firesc, din unghiul privilegiat
al cititorului aşteptând întotdeauna cu
irevocabil entuziasm astfel de apariţii
editoriale prin care, deodată, ai această revelaţie, că
durata şi prestigiul completează ecuaţia locului
şi împreună ridică la puterea axiologiilor prime,
între curaj, directeţe, prudenţă lucidă şi nedezminţită,
neîntreruptă voinţă de asumare a acelui stil de lectură, abordarea şi explorarea cărţii. Iar Grafeme
(lecturi din provincie), Timişoara, Editura Gordian,
2017, 144 p.), cartea Adei D. Cruceanu este tocmai
un astfel de op în care instituţia criticii şi eseisticii se
intuiesc deplin în toate drepturile lor de a reprezenta
împreună vigilul agent al personificării culturii din
perspectiva creaţiei literare. Doar că, din cele patru
secvenţe ale volumului, ultima, intitulată, cu un fel
de voluptate la purtător, Vernis, adaugă convingerile
autoarei pentru prezervarea propriului drept de a
scrie despre cultura autentică şi marile sale repere, în
acest caz eul protector abordând, prin personalităţi
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din domenii conexe literaturii, un altfel de schimb de priviri, de
opinii, de pariu cu sine însuşi, la urma-urmei.
În prima secţiune a cărţii, Eseişti. Critici literari. Cronicari.
Publicişti. Traducători, instrumentul critic e dublat de tenacitatea
interpretului, cronicarul îşi păstrează doar această voluptate de
a privi şi analiza, cu un spirit de independenţă supranormat
de competenţă, opere şi personalităţi. Sinceritatea opiniei, depăşind zăbava confesiunii în exersarea instrumentarului, împlineşte emoţia apropierii de cărţile şi literatura care nu are
vârstă cu obiectivitatea descinderii în miezul axiologic al acestor
apariţii editoriale. Astfel, găsim că „semnele unei receptări” a
lui Eminescu se întâmplă, la un mod exemplar, şi în Reşiţa,
oraşul unuia din traducătorii poetului în limba germană,
Ludwig Vinzenz Fischer (1845-1890), Singurătatea Poetului...
evidenţiind o ediţie liliputană a Luceafărului, în editare mai recentă. Argumentaţia solidă a criticului o regăsim ca o surpriză
plăcută, în capitolul dedicat cărţii Adrianei Babeţi, Amazoanele,
o poveste; în rândurile (un Laudatio exprimat la 2008) prilejuite
de studiul Corneliei Ştefănescu, Destinul unei întâlniri. Marcel
Proust şi românii; în capitolul Adrian Dinu Rachieru, calmul
valorilor, cu trimiteri fireşti la studiul acestuia dedicat prozei
lui Sorin Titel; în prefigurările unui portret-medalion dedicat
preotului cărturar Vasile Petrica; în mixtionul de publicisticăeseistică reprezentat de volumul Dorinei Sgaverdia, acesta dedicat
operei şi personalităţii sculptorului Constantin Lucaci, şi de
preocupările altui jurnalist „încremenit în proiect”, carevasăzică
mai mult decât doar interesant, Titus Crişciu.
Ştafetele literaturii, în primul rând ele, traversează această
carte, un teren de luptă al ideilor cu obstacularea lor, hibă mai
veche sau mai nouă a comentariului literar, într-o vreme în care
critica de întâmpinare lipseşte aproape cu desăvârşire. Dar nu
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de crezuri mai mult sau mai puţin publicistice îi arde autoarei, şi
nici de articole program pe care, vai, nu le mai ia în seamă nimeni
astăzi. Un dosar al receptării ar fi secţiunea a doua, Prozatori, şi
poate că ar fi mai corectă interpretarea efortului care face substanţa (substanţialitatea, da, o învederare a redutabilului!) unor
reconstituiri, revizuiri. Partitura Adei D. Cruceanu ţine, la urma
urmei, de o strategie educativă, referinţele zăbavei din acest
capitol fiind autori şi cărţi.
Avem, aici, un discurs de comisionare, criticul, esteticianul,
comentatorul de axiologii ale culturii de ieri şi de astăzi întâlnindu-se într-un nedezminţit entuziasm al contexturării
focalizate şi un clivaj paradigmatic de inserţii de etapă, asta
însemnând că vorbim de o realitate a postbelicului românesc.
Epicul lui Stoica de Haţeg, ingenios fertilizator al discursului
cronistic în istoriile sale bănăţene, este livrat într-un comentariu
care subliniază că intuiţia era esenţială în formulările inspirate
de istoria contemporană protopopului Mehadiei imperiale, în
schimb, aflăm despre Virgil Birou şi a sa comunitate de mineri,
a cărei fizionomie o regăsim în romanul reeditat Lume fără cer,
înţelegem că e pasionat de o umanitate destituită sub limita
supravieţuirilor în existenţialul radicalizat între cei care au prea
mult şi cei care nu au deloc. Nici o sedimentare canonică a prozei
banatice nu impresionează autoarea, câtă vreme ea ştie, şi ne
explică şi de ce, că epicitatea nu e nicidecum perspectivare doar
decantare a umanului explorat cu valoare simbolică. Un câmp
de tensiuni epice este proza reşiţeanului Alexander Tietz, cu
mari afilieri la tradiţiile epicului nostru interbelic, un rafinament
estetofil, ceva între un tradiţionalism explicitat, patriarhalism
uşor descriptivist şi un modernism corupt de elemente din
povestiri, schiţe, snoave poporale, specifice etnicilor germani
din Banatul de munte. Istoricul şi criticul literar îl abordează
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cu întreagă opera sa ca pe un fenomen exponenţial (Heimat şi
dincolo de Heimat), un prefaţator al prozei germane postbelice
de la noi. Ţesătura epică din acele retabluri ale poetului Anghel
Dumbrăveanu din Piatra de încercare şi Iselin reabilitează, spunem noi, autenticitatea dorică a sufletului uman. Ritmul interior
al vieţii, terna realitate exterioară, adulmecate de un eu povestitor
sagace-senzual şi febril în ţesătura evocărilor, definesc un roman
în care, scrie Ada D. Cruceanu, „imaginarea creează suportul
narativ”.
În aceeaşi secţiune regăsim descifrarea prozei lui Sorin Titel
(a mai făcut-o într-o viziune absolut originală autoarea noastră)
ca una din sindrofiile provinciei în materie de proză. Povestea
care devine real, realitate, miracolul care învinge superficiile,
cum scriam şi eu cândva, îmbie la o lectură potrivită ceasului
interior al epicului titelian. Despre multiplicarea povestitorilor,
iată, se întreţes analize mai mult decât interesante şi în capitolul
dedicat lui Sorin Titel. Radu Ulmeanu, el însuşi poet, îi trezeşte,
cu Siberii, interesul autoarei, dincolo de povara colectivă a unei
vinovăţii şi dincolo de administrarea unei ipoteze privind o
„carte esenţială despre experienţa morţii”, Mircea Cavadia şi
Nina Ceranu, sunt analizaţi prin calităţile lor de prozatori de
marcă şi creatori de fizionomii ale personajelor ţinând indubitabil
de statutul „uciderii de sine” al eroilor marquezieni, urmaţi de
Victor Nafiru, afirmat mai încoace, ironizând în epicul lui fandacsiile politicienilor torturaţi de propriile îndoieli, depresivii
„toboşari ai timpurilor noi”. Împotriva lumii fără memorie scriu
Ion Florian Panduru şi Ion Marin Almăjan, despre cărţile lor, cu
un epic de voluptăţi inspirate din tradiţia oamenilor pământului
natal, autoarea notând despre ţăranul retoricii sentimentale, în
cazul primului, despre încărcătura simnbolică a „retragerii unei
cetăţi în istorie”, desigur, zicem noi, istoria ca instanţă narativă,
în cazul celui de-al doilea.
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Secţiunea dedicată liricii are un şir de devoţiuni pentru unul din cei mai valoroşi poeţi români postbelici, Petre Stoica.
El a reuşit, prin opera sa, cum scriam noi cândva, o mutaţie în
tectonica literaturii genului. Nu obsesii recapitulative avem în
poemul lui Petre Stoica ci experienţe existenţiale resorbite într-un
real mult interiorizat, personalizat. Tot la aceeaşi secţiune a
cărţii, aş sublinia, dacă tot mi-e acum îngăduit să fac asta, modul
în care autoarea noastră izbuteşte să evidenţieze spirite harnice,
inspirate, sub forma faptei/operei spectaculoase dar care au trăit
şi activat sub semnul discreţiei. E adevărat, dacă ţi se strigă prea
mult numele de la tribuna spaţiului public rişti să nu te mai poţi
ascunde decât în desuetudine, sfârşind ca om al problemelor
insolubile. Ada D. Cruceanu e convinsă de ceea ce scrie (că altfel nu ar scrie) tocmai pentru că ştie un lucru esenţial: numai
forţând limita provocărilor valorii, poţi depista valoarea în varii
forme şi formule, evidenţiind-o. Poezia lui Gheorghe Azap,
văzută mereu de alţi critici ca năvalnic-ancorată în senzorial, are
axele ei ideatice, de neocolit în orice comentariu pertinent, mai
devreme Anişoara Odeanu are o luciditate aleatorie ştiută (feeric
caligrafic, zice Ada D. Cruceanu), Toma George Maiorescu
este un vajnic corăbier în apele oglinzilor unui lirism mereu
antologabil, cu fiecare nouă generaţie de poeţi ai noştri, Sabin
Opreanu, cea mai discretă prezenţă a speciei, nu trebuie uitat din
nici o configuraţie a exemplarităţii, versul lui, atât de redevabil,
nefiind doar o sumă de latenţe ci o declaraţie disolutivă despre
visarea eternităţii, Nicolae Sârbu, văzut ca un soi de hedonist
al abrazivităţii (undeva autoarea numeşte chagallian universul
acestui poet), e captivat de jocurile căutării sensului, Laurian
Lodoabă e un sfidător paradigmatic al unei geometrii lirice
retenibile, Sanda Maria Deme şi Daniel Onaca au construcţii
dialogice, de eu emisar al unui existenţial nu mereu detonant dar
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dominaţi şi ei, precum înaintea lor Ioan George Şeitan, de aşazisul vizionarism operant. O pledoarie în favoarea durabilităţii
ar fi antologia Albastru de Bee, perspectiva invenţioasă, adnotată
holistic, fiind intuită de criticul literar şi evidenţiată ca altă experienţă interesantă a liricii bănăţene.
Omul generic poate fi metaforă sieşi, dar poetul veritabil
nu poate fi monocord iar poezia se iscă într-un mod aproape
ostentativ ca re-proiectare, atunci când scriitori importanţi se
încearcă şi în astfel de tipologii de insolitare, scriind poezie, deşi
contaminarea lor profesională ţine de alt gen literar. Filologi
de marcă şi eseişti, prozatori şi critici literari scriu, nu doar în
Banat, poezie bună, poezie de calitate, discursul liric le vine ca
o mănuşă. Recurenţe din proza sa, ancorată în metafora locului
ideal, avem în lirica lui Ion Marin Almăjan, Carmen Blaga are
o graţie lirică extraordinară, juisările melancoliilor şi ludismul
traversărilor se regăsesc în poemul Doinei Bogdan-Dascălu, o
metafizică a resemantizărilor structurează poemul lui Lucian
Alexiu iar la Crişu Dascălu poemul e o înnobilare a emoţiilor,
o decantare a expresivităţii, variaţiuni pe tema unui discurs de
recuperare a sinelui.
Secţiunea Vernis arată cum finalul încoronează opera, sfârşitul călătoriei fiind o descindere, din fotoliul confortului contemplatorului, în lumea edificărilor cromatice. Şevaletul, ustensila
veritabilă a unor campanii de cucerire spirituală, personalitatea
unor pictori emblematici pentru metafora genului, mai ales în
Banatul de Munte, stabileşte relaţia istoricului de artă, eseistului
şi cronicarului plastic cu aceste investigări. Contextul nu e deloc
fiabil, câmpul gravitaţional e unul, hărţile cunoaşterii, mult mai
multe, ineditul experienţei artistice ca şi revizitarea cuvântului
rostit, bine rostit, un punct de plecare. Cartografierile autoarei
vizează constelaţiile princiare ale capodoperei din pictura lui
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Iulian Vitalis Cojocariu, grafica lui Peter Kneipp, exegeza cromatică din lucrările scriitoarei Ilse Hehn, fotoplasticiană remarcabilă, intervenţiile auctorialului în pictura slovenei Cvetka
Vidmar, îndrăgostită de peisajul românesc, pictura naivă din
provocările lui Mihai Dascălu.
Dizertaţii şi defrişări, revizitări sau pur şi simplu înţelepciuni
formatând corelări la pulsul culturii actuale, cartea Adei D.
Cruceanu surprinde prin strălucirea explorărilor, profunzimea
descinderilor, recuperând pentru noi episoade semnificative şi
admirabile punţi de legătură cu dinamicile naţionale în domenii
de prestigiu identitar concret. Pur şi simplu o interesează fizionomia operelor, fie că e vorba de literatură sau de artă plastică,
supravieţuirile sub camuflaj ale unor protagonişti din provincia
istorică patronând, fiecare cu harul lui, poezia şi proza, eseul
şi interviul, teatrul şi grafica, pictura şi fotografia. Grafeme înseamnă cartea unor diagnosticări decisive, mărturii împotriva
frustrării provincialului şi mostre că împotriva vulnerabilului
doar factura talentului autentic naşte durabilitatea operei. Şi mai
face un lucru excepţional cartea aceasta: ea arată că ţesătura de
relaţii umane, bine antamate în intenţii de finalitatea cărora să
se binemerite comunitatea şi reprezentate, în plan spiritual, prin
opere de calitate, este cea mai perfectă escortă prestigiului unei
culturi.
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Pe firul amintirilor*

N

OUL VOLUM al lui Cornel Nistea, Iar
nimic în cutia poştală, se menţine în
zona realismului, cultivat de autor în proza
scurtă şi în roman. Cartea reuneşte 18 povestiri, schiţe şi nuvele inspirate din cotidianul
trăit, rememorat nostalgic prin reactivarea
memoriei afective.
Autorul ficţionalizează secvenţe din propria viaţă, la vârste diferite, proiectându-se
în diegeză ca personaj-narator, recognoscibil
în „profilul tematic”, cum ar spune Vincent
Colonna, altfel spus în statutul social de scriitor, filtrat prin amintiri şi orgoliul creatorului. De aici îşi trag substanţa epică schiţele sale. Unele sunt pretexte pentru a reflecta
asupra erosului şi relaţiilor de cuplu, legăturilor sentimentale din tinereţe, trecerii timpului, senectuţii, bolii incurabile (cancerul,

Sonia Elvireanu,
eseistă,
Alba-Iulia

* Cornel Nistea, Iar nimic în cutia poştală, Editura
Şcoala Ardeleană, 2019
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demenţa senilă) ce bulversează destine: O plimbare prin ploaie, Iar nimic
în cutia poştală, Fularul, Asta e, aşa-i
viaţa, Stafia monstrului, Fişă intimă,
Remember în şapte, În patru la canastă.
Problematica lor e formulată limpede
într-o interogaţie privind viaţa de
cuplu, la care reflectează personajele
spre capătul vieţii, rememorându-şi
viaţa sentimentală (În patru la canastă): Viaţa personală e determinată de
alegerea fiecăruia, raţională ori pasională, ori de hazard, întâmplare, circumstanţe?
Întâmplările rememorate n-au nimic spectaculos,
ţin de prozaismul cotidianului, ele sunt provocate
de narator, dintr-un imbold de-a scormoni trecutul,
de-a se regăsi pe sine, de-a recupera o identitate,
salvând-o în ficţiune. Prima e cea a copilului de
altădată, martor al unor timpuri şi evenimente istorice majore, pe care nu le înţelege atunci, dar le
evocă la maturitate prin privirea copilului de altădată, dublată de reflexivitatea adultului trecut prin
viaţă, care are perspectiva asupra a două lumi,
dinainte şi după 1989. Sunt povestirile inspirate din
lumea satului de după al doilea război mondial, cele
mai reuşite (O zi din amintirea închipuită, Victoria
liberului consimţământ).
Prima e o evocare în miniatură a satului, cu preocupări gospodăreşti şi personaje pitoreşti ca haiducul Ilie, cu pitorescul limbajului ardelenesc. A
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doua surprinde începutul colectivizării forţate la sate de după
1950, rezistenţa sătenilor, agresivitatea autorităţilor, metodele
de intimidare pentru a renunţa de bunăvoie la proprietatea
privată.
Din întreaga proză realistă a lui Cornel Nistea cele mai reuşite
pagini ni se par cele inspirate de satul ardelean. Se simte în ele
vibraţia, emoţia personajului-narator, nostalgia după o lume rânduită, cu rosturile ei spulberate de aberaţii ideologice, trăite de
autor în copilărie.
Opoziţia flagrantă între lumi, la nivel social şi de mentalitate,
e evidentă în unele schiţe şi povestiri, generată de intenţia
auctorială de-a mărturisi despre timpul istoric şi bulversările sale,
despre destin individual şi colectiv, prin proiectarea autorului
în cele două lumi, dinainte şi după căderea comunismului în
România. Lumea din regimul ceauşist e prezentă şi în evocarea
destinului personajului din Pictorul vopsitor, un artist mutilat de
autorităţi din cauza unei culpabilităţi aparente ori poate reale,
dat fiind limbajul esopic al artei pentru a denunţa denaturările
ideologice ale vremii. Dar şi a condiţiei scriitorului în contextul
istoric al vremii prin experienţa cenzurii, trăită de autor (Dintre
multele aduceri aminte). Astfel e recuperată cea de-a doua identitate, a scriitorului, cu întâlnirile sale din mediul literar şi
orgoliul scrisului şi condiţiei sale.
Cornel Nistea rememorează întâmplări cu personaje reale,
unele recognoscibile prin numele lor (Dintre multele aduceri
aminte), altele ascunse sub carapacea profesiei. Astfel e prietenia
şi moartea neaşteptată a poetului Nicolae Drăgan în timp ce-şi
lansează un volum de versuri, introdusă în text alături de boala
necruţătoare a unei colege, Ileana, cu intenţia vădită de-a spori
drama umană. Episodul morţii subite ar putea fi el însuşi explorat
într-o povestire dramatică.
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Există în proza lui Cornel Nistea o tendinţă de-a rămâne în
sfera pudorii în evocarea erosului, ceea ce ţine, desigur, de firea
autorului, şi orgoliul bărbatului care rememorând îşi reinventează
tinereţea în posibile poveşti de iubire substituite prin prietenie,
redescoperite la maturitate prin întâlniri întâmplătoare, în care
personajele constată că trecutul nu poate fi retrăit decât ca
amintire, povestea întreruptă în tinereţe nu poate fi reluată la
maturitate, după eşecul sentimental al femeilor, în ciuda emoţiei
revederii şi nostalgiei timpului pierdut.
Dialogul e punctul forte al prozei, el scoate din amorţeală,
prin el se conturează destinele şi mentalitatea personajelor.
Acestea nu ies din comun, sunt oameni de condiţie medie, n-au
vieţi spectaculoase, doar vise şi înfrângeri obişnuite, sunt uneori
victime ale întâmplării care pare a le guverna viaţa, de fapt, ale
alegerilor lor nefericite.
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Cum se naşte o poveste*

Î

N CEEA CE PRIVEŞTE cea mai recentă carte
a lui Cristian Teodorescu*, o dublă referinţă la
Kogălniceanu mi se pare imperios necesară: pe
lîngă un titlu ce sună la fel, Tainele inimei, e cazul
să ne reamintim cerinţa acestuia referitoare la critica
literară: „Vom critica cartea, iar nu persoana”.
Mai departe, se poate pune întrebarea dacă e
vorba de un roman sau de o colecţie de povestiri.
Lăsînd la o parte relevanţa acesteia, care pare a
reflecta o abordare cantitativă de tipul cu cît e mai
mare/ mai mult, cu atît e mai bun, poate ar trebui,
înainte de a formula vreo judecată, trasată o graniţă
clară între cele două. Mai departe, atunci cînd vorbim
de o imagine (în sens propriu), o noţiune inevitabilă
este aceea de rezoluţie: simplificînd, numărul de
detalii pe unitatea de suprafaţă. Ceva ce ţine pe de
o parte de suportul imaginii, pe de alta de acuitatea
vizuală a privitorului. Mai pe româneşte, are vreo

* Cristian Teodorescu, Bucureşti, marea speranţă, Iaşi, Polirom,
2019.
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importanţă dacă avem o poveste lungă, cu elemente de umplutură care
să-i asigure o anumită (aparenţă de)
coerenţă, sau una din episoade decupate, pe care le punem cap la cap ca pe
elementele unui puzzle?
Pe un plan al acţiunii avem saga
unei familii de ardeleni, urmaşi ai unui
preot greco-catolic, şi care, refuzînd
să se supună abuzurilor autorităţilor
locale, îşi încarcă avutul în căruţe şi
trec munţii, căutîndu-şi norocul în
Ţară, la Bucureşti, familie condusă,
de facto, de Vasilica, fata preotului
din Ceru-Băcăinţi, cu diplomă de la
şcoala de moaşe din Budapesta, şi care
îl ţine în umbra ei, inclusiv financiară,
pe soţul Tiberiu, şi el, cu o diplomă de institutor de
la Viena, dar cu ambiţii mai mari decît puterile sale
şi cu scuza, pe care o foloseşte la tot pasul, că nu se
poate pune cu corupţia cronică, şi că nici nu vrea
să se înjosească recurgînd la tot soiul de intervenţii
pentru a dobîndi un post de profesor de limbi clasice.
Un Marius Chicoş Rostoganu cu mai puţin succes,
mai puţin ridicol, dar care cu greu ar putea stîrni
compasiunea.
Vasilica, personajul central, prin meseria ei, nu
contează dacă reală sau inventată, capătă un caracter
simbolic – în carte, ajută la naşterea (uneori avortarea)
unor copii, în relaţia cărţii cu cititorul, ajută la naşterea poveştii. Care e o poveste cu un picior în istoria
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mare, naşterea, cu toate durerile facerii, a României Mari, cu un
picior în istoria mică, aceea a unor oameni obişnuiţi, întîmplător,
ascendenţii soţiei autorului.
Dincolo de capacitatea ei de a pătrunde în cele mai diverse
medii sociale, deci de a fi mijlocul ideal de a transmite puncte
de vedere cît se poate de diferite, aceasta este şi un personaj
puternic, cu o individualitate bine conturată, care eclipsează
cam pe toată lumea din jurul ei, începînd cu soţul, Tiberiu,
un exemplar extrem de realizat al categoriei rataţilor. Turul de
forţă al autorului e rescrierea, lipsită de dimensiunea comică
salvatoare, a atît de caracteristicei faune caragialiene a chibiţilor
politici, a comentatorilor de pe margine, care, în caz că lucrurile
merg prost, se retrag numaidecît, pe principiul nici usturoi n-a
mîncat, nici gura nu-i miroase, iar în cazul unui deznodămînt
fericit sînt în stare să-şi aroge cele mai neverosimile merite,
şi, fireşte, să pretindă, cu tupeu, o răsplată pe măsură. E vorba
de grupul patrioţilor, următoarea, nu însă şi ultima, generaţie
de urmaşi ai lui Mitică, şi a cărei unică ocupaţie pare a fi să
discute situaţiunea. Singurul erou, să-i spunem aşa, e negustorul
Palamar. Care nu face altceva decît să strige Vive la France! la
cafenea, după ce băuse un pic de rom. Sau se magnetizase cu
jamaică. E arestat pe stradă de o patrulă germană, dispare, şi,
în urma unor intervenţii suspuse, reapare după patru zile. Se
sinucide din cauza ruşinii de a fi fost, el, negustor respectabil,
reţinut şi bătut patru zile la rînd la comandamentul german. O
mică poveste exemplară în care Caragiale se întîlneşte cu Kafka
şi cu Hašek.
Nimic nu prea pare a merge în familie – Tiberiu nu-şi
găseşte de lucru (şi nici nu prea caută), fiica, Ana, trimisă în
America, ajunge doar pînă la Constanţa, de unde se întoarce pe
jos, măritîndu-se apoi cu un circar, după aceea cu un ceferist
7-8-9, 2019
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şi devenind, în economia cărţii, sursa de bază a poveştilor, fiul,
Corneliu, fuge de acasă la 17 ani, pleacă din ţară şi se înrolează
în Legiunea Străină, ajungînd pînă la gradul de colonel etc. Şi
toate aceste poveşti se împletesc cu cele din mahala, istorii ale
oamenilor simpli, cu necazurile lor, agravate de război şi de
ocupaţia germană, într-o poveste similară Decameronului. Nu
celui original, literar, ci versiunii cinematografice a lui Pasolini,
unde, în final, pe peretele bisericii găsim sub formă de fresce
figurile eroilor poveştilor din cartier din vremea cînd un ucenic
al lui Giotto fusese invitat să picteze biserica.
Fundalul acestor poveşti îl reprezintă istoria mare. Evenimentele care au dus la Marea Unire, figurile emblematice asociate cu aceasta, regele Ferdinand, regina Maria, Brătianu,
Marghiloman, Maiorescu, Carp şi alţii, văzuţi prin aceiaşi ochi
ai mentalităţii populare, plebee, colportoare de bîrfe – dovadă,
prezenţa între personaje, a coanei Miţa Biciclista. Plus, anecdote
referitoare la Slavici, Arghezi, Rebreanu, Enescu, asociat cu
Zavaidoc în acţiunea de a cînta soldaţilor de pe front, totul într-o
cheie similară tabloidelor actuale, cu observaţia că, fiind război
şi ocupaţie, exista o anumită presiune oficială asupra frivolităţii
publicistice.
Pe scurt, o încercare reuşită de a împăca Istoria poporului
într-un moment decisiv al acesteia cu istoriile oamenilor care
alcătuiesc acest popor, cu bune şi cu rele.
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– proba Labirintului

Nevoia de ficţiune
Daniel Timariu este astăzi poate cel mai
bun autor român de literatură fantasy. Este
secondat de alte câteva nume importante,
dintre care Lucian Dragoş Bogdan, Cătălina
Fometici ori Teodora Matei. Sunt foarte aproape, concurenţa, asumată sau nu, fiind
stimulativă pentru fiecare în parte. Pentru cei
iniţiaţi, este necesar să precizăm ce înseamnă
genul fantasy, prezent astăzi în întreaga lume
în literatură, cinema, seriale, dar şi în jocuri
pe calculator, într-o explozie (şi industrie!)
digitală ce pare fără limite. Literar, genul (sau
subgenul) se delimitează în cadrul fantastic,
rezervându-şi teritorii vaste, în continuarea
literaturii populare, într-o diversitate de bas7-8-9, 2019
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me culte. Acesta este punctul de plecare, miza pe supranatural
însemnând atât manipularea ficţională a spaţiului şi timpului,
cât şi introducerea de personaje mitice ori de basm, a unora
similare ori o contopire a lor. Aspectul este important, deoarece
basmul (folclorul, în general) se străduie să păstreze elementele
autentice, pe când nărăvaşul moştenitor fantasy se dovedeşte
extrem de inovativ. Nu suntem însă în faţa unei literaturi pentru copii şi tineret şi nici nu avem în faţă texte etnografice
exclusiviste, ci ni se prezintă creaţii literare pentru toate vârstele,
depăşind adesea pretenţiile unui public specializat, de nişă. Însă
talentul timişoreanului Daniel Timariu se evidenţiază şi în alte
(sub)genuri ale ficţiunii speculative, science-fiction-ul fiind un
domeniu des vizitat, ca şi incursiunile în literatura detectivistică,
în asociere cu fantasy (aşa cum vedem în ciclul Tenebre), cu nuanţe
noir (a realizat o foarte incitantă antologie pe această temă: Noir
de Timişoara, în 2019), ori proză poliţistă (aproape!) curată ca în
volumul Fete în roşu, apărut la editura Tritonic în 2016.
Cu câteva luni înainte, tot în 2016, autorul debuta editorial cu
Ameţeli postlumice, la editura timişoreană Eurostampa. În raport
cu ce a urmat, volumul de debut poate părea mai modest (grafic,
în structură şi conţinut). Ceea ce se evidenţiază însă din start
este faptul că aparţine unui scriitor extrem de talentat, inventiv
şi cu mână uşoară la scris, prevestind o carieră scriitoricească de
succes, mai ales că este şi un autor implicat energic în promovarea
cărţilor lui.
Volumul de debut, Ameţeli postlumice, este solid, în ciuda faptului că nu este lucrat cu toate fineţurile necesare. Aş opina că
autorul ar fi putut face selecţia textelor cu mai multă rigoare, iar
unele dintre ele ar fi avut nevoie de o şlefuire suplimentară. Dar
Ameţeli postlumice se dovedeşte o carte demnă de luat în seamă,
un suflu nou şi necesar în literatura SF românească. Autorul
mizează pe hard SF, cu idei SF evidente şi bine conturate. Este
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adevărat că acest hard SF este dublat de texte mai soft şi de mixuri
cu elemente fantasy. Toate textele conţin umor de bună calitate,
uneori coroziv, de la ironia blândă şi discretă, la autoironie,
jocuri de limbaj şi până la comicul de situaţie. Autorul apelează
rar şi discret la satiră, iar sarcasmul loveşte doar în două situaţii.
Poate nu în toate textele din acest volum miza este foarte ridicată,
însă fiecare bucată este importantă, contribuind la unitatea
prin diversitate a lui. Totuşi, nu sunt doar exerciţii de stil, fiind
defavorizate cumva de faptul că Ameţeli postlumice conţine câteva povestiri remarcabile.
La apariţie, într-un text de prezentare apărut pe coperta a
IV-a a volumului, arătam că Daniel Timariu a năvălit efectiv în
literatura science fiction românească. A publicat câteva texte pe
la revistele online de profil. Apoi s-a prezentat la clubul Helion
din Timişoara, cel mai puternic din ţară, club ce ştie să susţină
autorii buni chiar din perioada în care talentul lor nu este foarte
evident. Daniel Timariu a evoluat rapid, arătând o mare poftă de
scris. Stilul său s-a ameliorat rapid, autorul are multă imaginaţie,
este riguros şi ţine strâns firul narativ, realizând texte dinamice,
cu suspans. Acest prim volum îl arată preocupat să contureze
poveşti hard SF, cum se întâmplă în Poveste dintr-un alt univers
sau în Ameţeli postlumice, povestirea care dă titlul volumului.
O altă categorie este cea a unor schiţe mai degrabă, unde latura umoristică devine dominantă, în general prin comicul de
situaţie, născut din reacţiile personajelor umane puse în situaţii
extraordinare, ceea ce înseamnă întâlniri cu elemente ale vieţii
extraterestre sau pământene, într-o evoluţie dezordonată, surprinzătoare. Imposibilitatea comunicării, interrelaţionarea deficitară, cuvintele or gesturile greşit înţelese determinându-i pe
protagonişti (exteri sau umani) să acţioneze în baza acestor
premise greşite, care nu reflectă convingerile şi gândurile interlocutorilor, ale adversarilor.
7-8-9, 2019
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Alisee, o maşină cu toane, o lucrare de bază a acestui volum,
pune, de data aceasta, nu omul într-o situaţie excepţională, ci un
computer, o inteligenţă artificială. Maşina are rolul de a asigura
managentul navei cosmice Alisee. Această Maşinărie se vede
pusă în dificultate atunci când medicul navei, Eugen Mihalache,
mânat de pofte (nesăţioane şi nesănătoase!), caută rezervele de
mâncare ascunse prin unghere, cade şi moare. Autorul îi atribuie
computerului care controlează nava caracteristici deliberative,
ceea ce îl umanizează într-o anumită măsură, creând situaţii
savuroase din incapacitatea acesteia de a fi riguroasă şi decisă,
ezitările fiind traduse prin nevoia permanentă de a se restarta,
neputând oferi comandantului răspuns la întrebările formulate.
De la SF la fantasy
Din pământ pare a fi mai degrabă un text de trecere către universul
fantastic (fantasy) în scrisul lui D. Timariu. Este o lucrare diferită
de celelalte. Ironia blândă şi comicul de limbaj sau de situaţie sunt
îndepărtate, povestea având un fundal tenebros. Este viziunea
sumbră a unui excavatorist, unul care munceşte continuu şi vede
lumea de la înălţimea cabinei utilajului său. Încet-încet, devine
conştient de o formă de viaţă existentă în pământul prelucrat
atât de intens, un organism organizat în reţea, dotat şi cu o doză
de inteligenţă. În ochiul schimbării, proza plasată la sfârşitul
volumului, are o semnificaţie aparte, titlul ei evidenţiind şi o
altă schimbare în scrisul autorului. Textul rămâne ancorat în
SF, cu caractere puternice evoluând într-un spaţiu virtual foarte
dens, dar supus ruinei ca şi cum ar fi un univers material. În
acelaşi timp, povestirea face loc unor elemente epice şi personaje
specifice genului fantasy, chiar horror.
Prezumţia ştiinţifică, cea care alimentează fiecare text SF de
calitate, este prezentă în povestirile din acest volum, fără a fi însă
evidenţiată ostentativ, ceea ce dovedeşte o bună capacitate de a
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doza ideea SF în raport cu exigenţele
literar-estetice ale genului. Debutul lui
cu Amintiri postlumice este unul remarcabil, dar nu anunţa evoluţia în evantai a autorului. El continuă să scrie
într-un ritm frenetic povestiri science
fiction, texte de factură poliţist-detectivistice, publicând deja şi primele
volume din ciclul romanesc fantasy
Tenebre, Cazul Laura (2017) şi Labirintul (2018), la editura Tritonic din
Bucureşti.
În Cazul Laura reuşeşte să contureze
foarte credibil lumea cealaltă, o Timişoară paralelă în confluenţă cu cea reală. Este o lume logică, are o geografie proprie,
recognoscibilă, iar personajele, umani şi fiinţe fantastice, se mişcă cu uşurinţă prin ea. Este o senzaţie
de firesc cum numai marii scriitori ştiu să furnizeze.
Întâmplările sunt deosebite, forţând limitele umane,
deşi emoţiile sunt dezvăluite cu reţinere. Toate tensiunile subterane, la început abia sesizabile, fac
organismul narativ să pulseze tot mai puternic.
Cartea cuprinde o poveste complexă, dar nu
încâlcită, care curge firesc, antrenând cititorul, stimulându-i imaginaţia, mai ales prin priceperea autorului de a răsturna contextele, de a frânge temerile,
făcând monştrii, chiar şi pe cei sângeroşi, foarte
simpatici. Până la urmă, avem în faţă destine (umane
ori ale unor creaturi fantastice), unele complicate,
profunde, faţă de care cititorul nu poate rămâne
neutru, deoarece este angrenat în poveste, făcut să
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urmărească cu nerăbdare intriga, aşteptând cu sufletul la gură
deznodământul. Povestea îl plasează în prim-plan pe Alexandru
Teodor Anghel, detectiv capabil să acţioneze în cele două lumi,
cea umană şi reală, şi cea supranaturală, fictivă, dar convenţional
reală în roman. E prieten cu satiri şi goblini, întâlneşte vrăjitori,
vampiri, nimfe, vârcolaci, strigoi sau căpcăuni, precum şi
alte creaturi mixate între cele amintite ori unele inventate în
totalitate. Se îndrăgosteşte de Laura, însă iubirea lor se dovedeşte
imposibilă.
Umbre în Labirint
La începutul anului 2018, Daniel Timariu a întors foaia (coperta,
cartea!) cu o nuveletă fantasy de cea mai bună calitate, intitulată
Ciudatul caz al umbrelor. Era publicat într-un volum cu LucianDragoş Bogdan, fiecare autor beneficiind de propria copertă
I! Eroul, descris şi aici ca un antierou, cam nătărău, dar nu
îngâmfat, este acelaşi Alex Anghel, detectivul Lumii Tenebrelor.
În jurul acestui personaj Daniel Timariu şi-a construit universul
ficţional (uneori însă extrem de detaliat realist!) din Tenebre, din
care au apărut Cazul Laura şi Labirintul, lucrarea de faţă fiind
între cele două şi autonomă ca subiect, nu însă ca personaje,
după cum am precizat. Alex Anghel, cu biroul şi cu apucăturile
lui de detectiv american, caricaturizate uneori destul de apăsat
de autor, este, de fapt, un catalizator al unor întâmplări dubioase,
ca apoi să fie chemat să rezolve misterul. Târziu îşi dă seama că
este folosit, însă el este singurul capabil să soluţioneze problema.
Personajul are acum o natură duală: este mort, dar mai trăieşte,
fiind supus unor experimente ce amintesc de genul celor iniţiate
de doctorul Frankenstein, însă şi cu o posibilă circumscriere în
arealul SF. Situaţia şi-o descrie singur: „Murisem, dacă era să
privesc adevărul în faţă, atunci când fosta mea soţie Laura mă
dăduse, din prea multă dragoste, pe mâinile fraţilor Amanda
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şi Liviu Weissmüller. Şi totuşi eram viu, umblând cu un suflet
refuzat de ceruri, respins de adâncuri. Eram în purgatoriul meu,
cu un picior în lumea fiinţelor mitologice şi cu un altul printre
oameni”. Este unul din rarele momente când Alex îşi plânge de
milă, deoarece are mai mereu de înfruntat situaţiile delicate ale
vieţii, unde nu prea există timp de reflecţie.
Întâmplări stranii au loc, pe înserat, pe străzile Timişoarei,
iar pentru decriptarea lor este nevoie de un detectiv antidetectiv,
unul care să nu aibă toate informaţiile necesare, deoarece i-ar fi
fatale. E o cursă dublă, cu mult talent pusă în pagină de Daniel
Timariu, deoarece Alex Anghel este îndoit manipulat: de mica
vrăjitoare Ana şi de maestrul satir Otis. Se conturează astfel un
univers ficţional complex, cu personaje puternice, deşi autorul
are grijă să ecraneze puţin aceste elemente, mizând uneori pe
acţiune şi pe mici capcane ale insolitului banal.
Labirintul este a treia parte a ciclului Tenebre. Povestea este
plasată în Timişoara, începând chiar în inima oraşului. Acţiunea,
mânată de personaje impetuoase şi extrem de colorate, se mută
către sud-vestul municipiului, în cartierul Ciarda Roşie. Apoi,
cavalcada se rostogoleşte către nord-vest, la turnul de apă din
cartierul Iosefin. Aceste repere spaţiale sunt importante, arătând
o Timişoară prinsă, dar nu sfâşiată, în încleştarea dintre forţele
demonice (supranaturale, ca o categorie generală) aflate într-un
conflict nimicitor pentru ele. Nu şi pentru oameni, naivi cetăţeni
de zi cu zi ai urbei, afectaţi destul de serios de bătălia armatelor
tenebroase, dând vina pe schimbările climatice şi pe nesătuii
capitalişti, capabili să distrugă lumea pentru a face profit atunci
când un ger cumplit se instalează în municipiu în plină vară. Cu
o inteligenţă narativă remarcabilă, Daniel Timariu nu stă prea
mult să le plângă de milă timişorenilor aproape degeraţi. Atenţia
lui este concentrată permanent asupra întâmplărilor violente din
Lumea Umbrelor, păstrând convenţia instaurată în Cazul Laura,
cum că aceasta este imposibil de sesizat de oameni, nu şi invers.
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Legătura dintre cele două lumi este realizată tot de mortul
între vii detectivul Alex Anghel, capabil să-şi asume riscuri,
intrând în tot felul de situaţii periculoase, adică un personaj
complex, destul de simpatic. Starea lui fizică este nu ciudată,
ci atipică, deoarece Alex e semiviu ori semimort, cum doreşte
cititorul să îl considere. Şi în această situaţie, Anghel se dedică
cu pasiune muncii sale, cea de detectiv. Via e-mail, primeşte un
mesaj de la misterioasa, dar foarte politicoasa Mazikeen. Este
un spirit încarcerat în Primăria Timişoara, făcând încercări
disperate, bine mascate, cu gesturi şi vorbe meşteşugite, să scape
din închisoarea seculară şi să ia în stăpânire Pământul, cu sau fără
oameni. Se naşte astfel un conflict de proporţii, când armatele se
pun în mişcare, iar detectivul nostru trece dintr-o parte în alta,
dintr-o tabără în cealaltă, leagă prietenii şi face alianţe, prins în
evenimente şi având impresia că ştie ce face.
Timişoara şi întreaga lume
Povestea este captivantă, iar acţiunea se derulează în ritm alert,
existând o presiune a luptei, a cărei pierdere ar duce nu doar la
moartea unor combatanţi, ci la distrugerea efectivă a lumii. Din
când în când, semn de meşteşug literar, D. Timariu se opreşte
pentru a lăsa proza (şi cititorul!) să respire, prilejuri pentru a
face unele descrieri şi pentru a stabili legături şi de a introduce
conjecturile necesare desfăşurării naraţiunii. În partea de început a cărţii, dinamică în sine, această fervoare este ţinută bine
sub control, din dorinţa de a nu năuci lectorul cu prea multe
elemente insolite introduse concomitent. Autorul nu se sfieşte să
rescrie scene (pseudo)istorice cu eroi bănăţeni, apelând uneori
şi la câteva legende urbane, cea mai importantă fiind cea legată
de misterioasele tunele antice şi medievale de sub Timişoara.
Toată această diversitate nu este în niciun loc haotică, ci se
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echilibrează cu eleganţă într-o poveste captivantă, clară şi destul
de uşor de urmărit.
Daniel Timariu se dovedeşte acum şi un maestru în privinţa
construirii personajelor. Dacă în primul volum, Cazul Laura,
abundenţa de fiinţe supranaturale (satiri, vampiri, vârcolaci,
goblini, strigoi, demoni şi alte câteva asemenea, cunoscute din
mitologie ori rodul imaginaţiei de moment a autorului) îngreuna
cumva individualizarea, în Labirintul, ubicuitatea diversităţii
fiind depăşită, iar insolitul apariţiilor diminuat, personajele
se conturează mult mai clar. Cel puţin prin lideri, categorie în
care intră demoniţa Mazikeen, satirul înţelept Otis, scunda, dar
nervoasa fată de goblin Penbels, agenţii secreţi Marius şi Sorin
sau strigoiul Farkaş (Lupu, în ungureşte). Toţi îşi fac treaba în
această confruntare de proporţii, reprezentându-se pe sine, dar
şi categoria mitico-existenţială de personaje din care provin.
Daniel Timariu a ajuns într-o etapă a evoluţiei lui artistice
în care scrisul şi literatura au devenit lucruri foarte serioase,
esenţiale. Îşi rezervă zi de zi timp pentru scris şi o face meticulos
şi cu dăruire. Are susţinere din partea familiei, a unor editori,
dar şi un minunat public propriu, cititori-cumpărători de carte
prezenţi în număr mare la lansări ori alte evenimente literare.
Este, cu alte cuvinte, pe cale să devină un autor profesionist,
capabil să ofere literatură de bună calitate. Este şi o şansă, şi o
mare provocare.
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C

ANONUL din definiţii incumbă câteva nevoi:
recunoaşterea de facto a „instituţiilor” care
gestionează acest concept, precum şi definirea modernităţii cu intransigenţele ei, toate acestea dintr-o
cerinţă pe care Michel Foucault a definit-o ca o ieşire
a omului din minorat (acesta trebuind să elimine
confortul de a reproduce sine-die ceva, fără ca el săşi implice creativitatea, pornind însă de la nişte reguli
estetice fundamentale. Minoratul este o supunere
absolută într-o pasivitate acceptată şi comodă în faţa
unei autorităţi recunoscute. Evident că alternativa
nu poate fi decât majoratul, dar înfăptuit nu prin
nesupunere în faţa unei autorităţi acceptate unanim.
Este o absolută nevoie de a ieşi din aria preceptului
„Supuneţi-vă, nu gândiţi!” într-o supunere liberă
situată sub cupola kantiană: „Raţionaţi cât vreţi şi
despre orice vreţi, dar supuneţi-vă!”. Vorbind despre
canonul literar, există, să-i zicem „un consens” prin
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ceea ce înseamnă mijlocirea discernământului raţional (Mircea
Flonta), generându-se o raportare la autoritatea canonului.
Avem de-a face cu o „revoluţie” literară permanentă, dar riscăm,
prin anarhii, la definirea valorii dusă până la înlocuirea valorii/
autorităţii cu altă valoare/ autoritate.
Avangardiştii nu sunt nişte anarhişti. Încă de la începutul
avangardei, dar mai ales în perioada „dada” s-a prefigurat
alternativa ieşirii din convenţiile seci, insipide şi terne prin
redefinirea esteticii. Se impunea oficializarea unui corpus literar
uniform pornindu-se spre o evaluare estetică a literaturii printro „gândire tare”, de tip modern, cu scopul separării radicale
a textelor literare unele de altele printr-un discernământ de
natură estetică. Gianni Vattimo recunoaşte că „bătălia canonică”
s-a născut în urma revoluţiei mascate, slabe, „minore”, propuse
de gândirea postmodernă (Sfârşitul modernităţii: nihilism şi
hermeneutică în cultura postmodernă, Editura Pontica, 1993,
p. 33). Rezumând şi simplificând, gândirea aceasta „tare” configurează lanţul canonic din perspectiva unei noi evaluări
estetice, în vreme ce gândirea „slabă” a încercat să disloce viziunea exagerat de tranşantă şi fără echivoc asupra literaturii.
Mulţimea de pitici moderni, sau postmoderni, s-au căţărat pe
umerii uriaşilor antici nerespectând circularitatea istorică. Un
relativism de sorginter marxistă a subminat idealurile eterne
ale valorii, aparent patriarhală, ieşită şi ea din aria socialului,
în avantajul unor judecăţi de gust de tip universalist (Cosana
Nicolae, Canon, canonic. Mutaţii valorice în literatura americană
contemporană, Editura Univers enciclopedic, 2006, p. 45).
În spaţiul literar american dezbaterile despre canon au ajuns la
apogeu. Însă nu se mai poate spune că Occidentul nu a definit cu
suficient de multă limpezire cauzalitatea şi efectul care a ieşit acum
la suprafaţă cu aceeaşi suficient de multă limpezire. În spaţiul
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românesc încă nu există dezbateri active. Cercetările suficient de
incipiente nu au dovedit încă rezultate semnificative ale reaşezării
valorice de după 1989. Revoluţia paşoptistă, modelul canonic
maiorescian, modernismul lovinescian postbelic sau istorismul
literar călinescian, ori agresiunea radicală a protocronismului,
nu dovedesc decât dependenţa faţă de paternalism. Dezgheţul
ideologic din perioada generaţiei şaizeciste, modestele convulsii
postmoderne ale generaţiei optzeciste, dar mai ales iluzoria
democratizare de după anii 90 nu au construit dezbateri fundamentale, literatura fiind încă tributară precarităţii societăţii
româneşti. Un anumit eclectism cronic, dublat de o veşnică
imposibilitate de a deconstrui şi a reconstrui metodic şi ideologic
din interiorul factorului literar propriu-zis, este cauza cauzelor
acestui eşec. E vizibil doar un fel de revizionism critic, în fapt o
„relectură” a clasicilor, o relectură canonică e adevărat, dar cu
aceleaşi instrumente canonice perimate. Doar „relectura” operei
eminesciene a stîrnit oarecari furtuni. Dar şi aici dezbaterea a
stârnit „letargia” conformismului datorită lipsei instrumentelor
analitice. Doar Adrian Marino, în 1997 admite în Biografia
ideii de literatură faptul că „Listele strict preferenţiale aparţin
unui sistem ideologic, închis, normativ, restrictiv şi oficializat,
prin adoptare autoritară de către instituţia religioasă, didactică
sau academică a fiecărei epoci. Canon şi cultură oficială devin
în mod esenţial sinonime. Prin cărţile proclamate canonice o
comunitate îşi defineşte imaginea spirituală, respectiv sistemul
de valori spirituale” (p. 225).
Instituţiile canonului literar (programe şi manuale şcolare,
critica literară specializată, impactul public prin accesul acestuia la evenimente literare, biblioteci, fundaţii, proiecte guvernamentale, definitivarea listelor de autori canonici, a stabilirii „memoriei” canonice sunt aproape invizibile. Practica
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curriculară din sistemul de educaţie, împreună cu practica
estetică a literaturii sunt anemice. Până la urmă trebuie închegată
o anume „memorie estetică”, publică, şi care să impună „bestseller”-ul şi implicit canonul. Toate acestea în paralel cu o anume
dinamică anticanonică, cu rolul de dinamitare a „canonului
istoric”.
Un capitalism schizofrenic este o realitate care nu poate fi
tăgăduită. Este necesară o ieşire din ierarhiile estetice cu orice
chip care să aibă ca scop tocmai eludarea valorii. „Lupta” pentru
o deschidere totală, chiar cu preţul eliminării conceptului de
valoare, este o permanentă contrabalanţă. Este necesară o luptă
acerbă pentru „deschiderea” canonului. „A deschide canonul
înseamnă a renunţa la politicile exclusiviste şi a expune mitul
excepţionalist, adamic, al americanului. Consecinţele acestei
transformări au fost resimţite cel mai mult în universităţi unde
s-a legitimat lupta împotriva oricăror graniţe exclusiviste dintre
masculin şi feminin, înalt şi popular, occidental sau neoccidentaln
nordic sau sudic” (Cosana Nicolae, op. cit., p. 249).
Simetric vorbind, problema canonului, definirea lui, aplicarea
unor coordonate cât mai confortabile şi „paşnice” rămâne o
dorinţă vie, mai ales în contextul în care dinamica mondială a
valorilor este mai deschisă ca oricând. Simetric vorbind, canonul
nu este o entitate abstractă, cu nişte reguli convenţionale. Acesta
nu poate fi desprins, discocat ca un calup dintr-o realitate estetică
mai mult sau mai puţin particulară, sau depinzând de un context
sau altul. Idei imuabile, aidoma Ideilor platoniciene, rupte de
realitate, de individualitatea operei în sine, rup construcţia
estetică de realitate, de firesc. Canonul estetic are o fiinţialitate
doar într-un context socio-cultural ferm, bine precizat, într-o
ambianţă estetică reciprocă şi care să devină o amprentă a determinării operei artistice.
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Discuţia despre canon ar trebui să înceapă şi la noi, să fie vie,
mutaţiile acestuia în literatura română dând o dinamică firească
creaţiei literare.
„Care ar putea fi politica scriitorilor români de astăzi, în condiţiile în care efortul creator al precedesorilor lor n-a fost, în
genere, validat, legitimat? Disputa canonică iniţiată în Statele
Unite ameninţă să producă – dacă se va extinde şi în Europa – o
situaţie paradoxală: înainte chiar de a fi reuşit să ne impunem
în cadrul sistemului literar pe care l-am practicat cu convingere
şi adeseori cu succes, riscând să fim daţi la o parte pentru că
sistemul însuşi tinde să fie înlăturat. Scriitorii români care n-au
izbutit să fie recunos cuţi ca Bărbaţi, Europeni şi Albi, vor fi
de-acum înainte respinşi tocmai pentru că sunt Bărbaţi, Europeni
şi Albi! Am putea încerca să împingem în faţă puternicul detaşament de poetese de care dispunem, dar poezia feminină din
România e remarcabilă nu pentru că e feminină (şi, într-un fel sau
altul, resentimentară), ci pentru că e... poezie. Chiar şi temele
ei predilecte nu sunt decât rareori specifice” (Mircea Martin:
O apologie agonică a canonului estetic (occidental), introducere
la Canonul occidental de Harold Bloom, Editura Art, ediţie
revizuită, 2018, p. 34-35)
Simetriile de care am vorbit mai înainte, sunt ca un joc al
oglinzilor faţă în faţă şi care ar trebui să dea anumite perspective
asupra acestui dat estetic, care este canonul, şi care să dea de
asemenea şi un orizont nou, în plină mişcare.
O frumoasă discuţie care rămâne deschisă.
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Sursa foto: ro.wikipedia.org

Din „Naturi moarte”
„Verra la morte e avra i tuoi occhi.” *
Cesare Pavese

I
Lucruri şi oameni ne
înconjoară. Şi ei, şi ele
ne chinuie ochii. Mai bine
se locuiesc beznele.
Eu stau pe o bancă în parc,
privind din urmă umbra
unei familii ce trece.
Lumina n-o mai pot suporta.

Iosif Brodski (1940–1996).
Născut în Leningrad. În
anul 1958, ziarul „Vecernii
Leningrad” („Leningradul de
Seară”), publică foiletonul„Un
trântor de la periferia
literaturii”, după care începe
o perioadă de urmărire a
poetului. În februarie 1964,
este arestat. În urma unui
proces aranjat, este trimis la
o expertiză medicală, apoi
internat la psihiatrie. În
iunie 1964, este condamnat

*„Va veni moartea şi va avea ochii tăi” (Cesare Pavese).
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„pentru parazitism social”,
deportat temporar în
regiunea Arhanghelsk. În
1972 emigrează în Austria,
în acelaşi an stabilindu-se în
SUA. A predat la universităţi
americane şi britanice.
În 1987 a fost distins cu
Premiul Nobel, iar în 1991
i s-a acordat titlul de poet
laureat al SUA. Înmormântat
la cimitirul San Michele din
Veneţia.

Iosif Brodski

Este ianuarie. Iarnă.
Calendarul nu poate fi
contrazis. Când lumina mi
se va lehămeţi, eu voi vorbi.

II
E timpul. Eu sunt gata să-ncep.
Nu contează cu ce. Mă gândesc
să deschid gura. Dar aş putea să şi
tac. Dar mai bine e să vorbesc.
Despre ce? Despre zile şi nopţi.
Sau despre nimic. Chiar acu
aş putea vorbi despre lucruri.
Dar nu despre oameni. Nu.
Ei, rând pe rând, vor muri.
Şi eu voi muri. Se ştie.
Asta-i muncă fără rost,
ca şi cum pe apă ai scrie.

III
Sângele-mi este rece.
Frigul lui e mai diavolesc
decât al râului îngheţat.
Eu oamenii nu-i iubesc.
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Înfăţişarea lor nu e de mine.
Chipul lor altoit se pare
pe viaţă precum o
momâie sâcâitoare.

În faţa lor e ceva ce
cugetului se contrapune.
Ceva ce exprimă linguşire
nu se ştie cui anume.

IV
Lucrurile sunt mai plăcute.
În exterior nu deţin nici bine,
nici rău. Iar de pătrunzi în ele,
vezi că interiorul lor conţine
doar praf. Pulbere pe care
o macină carii obişnuiţi.
Strâmtoare. O larvă uscată.
Nu li-i comod mâinilor, să ştiţi.
Praf. Doar pe el îl luminează
lumina ce s-a aprins.
Chiar dacă obiectul este
ermetic închis.
1971
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Muzică suedeză
Pentru K. H.
Când zăpada troieneşte marea şi scârţâitul pinului
lasă în aer urmă mai adâncă, decât talpa de sanie,
până la ce albăstrime pot ajunge ochii? Până la ce
profunzime a liniştii poate cădea vocea-n pustie?
Pierind din văz fără veste, lumea iar se răzbună pe cineva,
precum pe Mameluk pus în butucii prizonieratului.
...astfel molusca e fosforescentă în adânc de ocean,
astfel tăcerea absoarbe în sine marea viteză a sunetului,
astfel ajung chibrituri, pentru-a aprinde focul în sobă,
astfel ceasul de perete, îngânând bătăile inimii,
oprindu-se de această parte, continuă să bată
de cealaltă parte a mării.
1975
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În hotelul „Continental”
Victoria lui Mondrian. Dincolo de geam –
jubilaţia cubaturii. Aerul sau e băut, cu sete,
sub un unghi de nouăzeci de grade, sau
mai este încă turnat în paralelipipede.
Încadrată în rama ferestrei, coapsa rotunjită
a unei frumoase – ultima armă, cum ar veni:
deschizându-şi halatul, de n-ar fi taman
cerc deplin, de semicerc sigur s-ar potrivi
pe sectoarele de cadran.
Iar dacă vine vorba de azteci,
glorie pieilor roşii, pentru onestitatea lor din calendar
să extragi zilele lunii ce ni s-a dat, când
se spune „nu putem” în peştera platoniană,
în care pe cap de frăţâne revine
o bucăţică de Pi er pătrat.
1975
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* * *
Seară în Mexico City.
Lene şi, oarbă, forţa
amestecate în el, ca-ntr-un vas.
Şi viaţa curge ca tequila.
Străzi, felinare, chipuri. Fiecare
al doilea – cu mustăţi tuşinate.
Pe Avenida Reforma –
statui de bronz, nenumărate,
iar lângă fiecare, pe bordura
trotuarului, câte o mexicană
cu pruncul în braţe stă
cu mâna întinsă. Simbolul cu pomană,–
figura podidită de plâns, – ar putea fi
chiar monumentul Mexicului-ţară,
numai că şi sub el nu este exclus
cineva cu mâna întinsă să apară.
1975
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...iar la rostirea cuvântului „viitor” din limba rusă
ies în goană limuzine negre şi haita lor prinde-a-nşfăca
hulpav din apetisanta halcă a memoriei,
de altfel găurită precum caşcavalul de Olanda.
După atâţia ani, deja ţi-e indiferent ce
sau cine stă după storurile geamurilor,
pe când în creier răsună, nepământean, nu gama do major,
ci doar foşnetul ei. Iar viaţa tot mai des, parcă-a zor,
ca un cal de dar care, se ştie, nu e căutat la dinţi,
îţi rânjeşte la fiece întâlnire. Din omu-ntreg, din deplina-i fire,
nu va rămânea decât o parte de vorbire. Doar
o parte de vorbire în general. Parte de vorbire.
1975
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Odată ce călcâiul lasă urmă, este iarnă...
Odată ce călcâiul lasă urmă, înseamnă că-i iarnă.
În alcătuiri de lemn rebegind prin câmpia posacă,
după trecători casele pe ele însele se cunosc.
Ce să-i spui serii despre ce are a veni, dacă
amintirile în liniştea nopţii
despre căldura... – ilizibil – când ai adormit
trupul o aruncă de la suflet, o repede
pe pereţi, precum umbra scaunului,
lumânarea o proiectează pe perete,
şi pe cuvertura trasă de cer spre pădure
peste turnul de siloz, pe care aripa graurului l-a cam ros,
nu vei reuşi să albeşti văzduhul cu omătul ghimpos?
1975-1976
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* * *
Astea-s câteva observaţii. În ungher, e cald.
Văzul lasă urmă pe suprafaţa obiectului.
Apa reprezintă şi ea o oglindă.
Omul e mai straşnic decât scheletul lui.
Seară de iarnă cu vin, undeva în nicăieri.
O verandă asaltată de coroana unui arţar.
Trupul se odihneşte, sprijinit în cot,
ca morena despărţită de gheţar.
După mii de ani, de după perdele
vor extrage moluşte de sub horbotă, pe ea
cu imprimatul „noapte bună” al unor buze
care nu avuseseră cui i-l adresa.
1975-1976
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(Din „Cvintet”)
Pleoapa tresare. Din gură
erupe liniştea. Oraşele europene
se ajung din urmă unele pe altele în gări.
Aborigenului junglei mirosul de săpun îi trădează îndată
duşmanul ce se apropie.
Acolo unde a călcat piciorul tău rămân pete albe pe hartă.
Uscăciune în gâtlej. Călătorul roagă să i se dea să bea.
Copii, care ar merita să fie bătuţi,
năucesc aerul cu ţipete insuportabile. Pleoapa tresare.
În ce priveşte colonadele, de după ele mereu apare
cineva. Chiar dacă omul închide ochii,
neapărat i se va arăta.
Şi se adună ca un scuipat în piept acest:
„Daţi-mi cerneală şi hârtie, şi mă voi retrage aiurea,
fire-ar să fie!” Şi pleoapa tresare. Dincolo de perete, multe
bolboroseli confuze (parcă s-ar ruga cineva) sporesc tânga.
Monstruozitatea ce se întâmplă în creier
îi oferă acestei odăi contururi cunoscute.
1977
Traducerea:
Leo Butnaru
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