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Editorial

Traian Ștef

Căderea morală a criticului

Cînd vezi un astfel de titlu într-o revistă literară te aștepți să fie vorba
despre criticul literar, iar „căderea morală” să se refere la decăderea,
degradarea, regresul, stricarea lui. Dar nu la criticul literar mă refer eu, ci la
acela care critică în sensul de negare și în ce măsură cel ce critică este
îndreptățit s-o facă, dacă nihilismul este un act critic.
Auzim mereu în piața publică, mai ales din partea celor care au puterea, cu adresă la cei ce sînt în opoziție: „sîntem în democrație, toată lumea
are dreptul să critice, dar să fie o critică constructivă”. Mai vedem în jurul
nostru oameni care nu sînt mulțumiți cu nimic, care văd petele din soare,
care neagă fără discernămînt, sau neagă interesat. Nu e vorba aici despre
critica rațiunii pure sau critica rațiunii practice, ci despre atitudinea celui de
lîngă noi și îndreptățirea ei. Cel de lîngă noi este în lume, între ceilalți, în
relație, nu este închis, singur, vorbind pentru sine sau în pustiu. Și atunci în
ce măsură critica lui are valoare. În ce măsură și în ce condiții critica unuia
anume este îndreptățită și are urmări rele sau bune.
Fiind analiză inteligentă, critica nu se referă exclusiv la lucrurile rău
întocmite, ci și la cele bune. Spiritul critic nu este distructiv, ci analitic, fără
a lăuda și fără a se pune împotrivă. Spiritul critic este o stare de veghe. Una
lucidă, cunoscătoare, fără umori și fără mofturi.
Oricine poate spune „casa asta nu e bine făcută”. Dar e mult de lucru
pînă la zidirea unei case și lucrul acesta nu poate fi făcut de oameni
nepricepuți – de proiectanți nepricepuți, de constructori nepricepuți
împreună cu alți meseriași nepricepuți decît în afara tuturor legilor pentru
că doar un meseriaș priceput, dar imoral, este în stare să facă și un lucru
bun și unul rău în aceeași măsură. O casă rău făcută nu apucă să stea prea
mult în picioare. Am cunoscut un personaj – zic personaj pentru că e demn
de ficțiune – care-și tot ridica un adăpost din pămînt pe un vîrf de deal,

5

Traian Ștef
turna între niște cofraje pămînt înmuiat, lucru sisific, apoi acoperișul, orizontal, tot din pămînt, nivelat peste niște scînduri și dedesubt o folie să nu
treacă apa, dar au venit ploile și noroc că nu era omul nostru acolo cînd s-a
prăbușit totul, s-a apucat însă din nou, cu alte idei, cu armătură sub
pămînt... El atîta minte avea, iar împotriva voinței lui nu existau argumente
logice. Era, să zic așa, o chestiune de intimitate, nu afecta pe nimeni îndeletnicirea lui de pe deal, dar despre o construcție care nu se poate ridica decît
după lege și sub control instituțional nu ești îndreptățit să spui că nu e bine
făcută decît dintr-o postură ce presupune această înaltă abilitare, adică de
a da un verdict tehnic. Nu poți spune că nu e bine făcută pentru că nu roiesc
imediat cumpărătorii în jurul ei, sau pentru că a fost prea bătrîn dirigintele
de șantier. Argumentele ar trebui să țină de principii și tehnici. Dar sînt,
totuși, oameni cărora nu le „place” nimic din ceea ce fac alții, care stau pe
margine și cîrcotesc sau încearcă să se facă plăcuți gazdei, gata să denunțe,
să colporteze, să otrăvească.
Despre îndreptățirea morală a celui leneș care i se opune harnicului,
a nepriceputului care i se opune priceputului, a lașului care îl apostrofează
pe curajos, a profitorului care îl disprețuiește pe cel onest e vorba aici. Dacă
o face într-un dialog privat, e problema amîndurora. Dar care este valoarea
morală a unei astfel de atitudini publice? Ca să aibă valoare morală, ea trebuie să aducă binele și frumosul, dacă nu pentru prezentul imediat, pentru
viitor, în relația tuturor acelora care își construiesc împreună comunitatea.
O astfel de atitudine nu are nicio valoare pentru că ea se substituie scandalului. Plăcerea de a face vîlvă, interesul de a reflecta strîmb, atragerea de
pedestrași care să te urmeze și să arunce cu pietre și alte procedee sînt
manifestări ale celui cu mintea ieșită din țîțîni și care nu mai urmărește
decît să aducă potopul peste tot, într-un scandal general. El nu mai poate
da conținut, nu mai trăiește într-o formă, în idealitate, ci în interesul sau
starea perdantă vulgară imediate. Nu are cinismul lui Diogene, grecul, ci al
pretendentului contemporan nouă, căruia i se trage scaunul de sub fund și
atunci cînd face doar un exercițiu de mărire.
Critica poate fi făcută de pe poziția alternativei, cum s-ar zice că se
întîmplă în politică. Dar și atunci e mai degrabă vorba despre concurență,
competiție care pot fi duse cu mijloace morale sau dinafara moralei. Critica
politicienilor nu este niciodată „constructivă” (e un non sens aici) pentru că
se desfășoară de o parte și alta a baricadei, ca și cum ai arunca pietre peste
gardul vecinului, sau este generată, în cel mai bun caz, de ideologii diferite,
dacă nu e discurs gol pentru uzul proștilor.
În concluzie, criticul trebuie să aibă cădere morală. Simţul critic nu
poate pune în umbră bunul simţ al celui pe care francezii îl numesc honnête
homme.
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Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Cele mai mari frunze”

Caruselul reputațiilor literare. I. Negoițescu și Cornel Regman par a
intra în conul unei neașteptate indiferențe (cîțiva critici mai tineri ne-au
spus fără ocol că-i socotesc „neinteresanți”, „minori”), în vreme ce un Ov. S.
Crohmălniceanu a fost înălțat pe un soclu al superlativelor (George
Cușnarencu care, spre uimirea noastră, îl proclama un nou Maiorescu sau
un al doilea Blaga, nu e chiar un izolat). Ce să credem? Nici o logică estetică
sau istorică nu intră în asemenea evoluții pe care se vede că rămîne a le
amenda un viitor mai îndepărtat (2005).
*
Oamenii cei mai vicioși sunt morții vicioși, care, în ochii noștri, nu
mai au alternativă.
*
Nostalgia problemelor în fața ideilor ferme. Asemenea idei n-au nostalgii, fiind suficiente lor însele.
*
Nu uita: nu ești egal cu succesul tău, ci doar cu tine însuți.
*
Justețea și expresivitatea criticii, factori ce pot coopera ori pot juca o
partidă unul împotriva celuilalt pînă la decimare.
*
Misterul unei poezii de valoare îngăduie autorului său a se juca
uneori cu locul comun, cu opacitatea, cu nonsemnificația. A le mînui așa
cum un fachir mînuiește flacăra fără a se arde.
*
„Politica este un foc de pistol tras în toiul unui concert” (Stendhal).
*
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Gheorghe Grigurcu
„Supradimensiunea pe care ți-o dă politica fără să ai în prealabil
supradimensiunea umană este cea mai mare păgubire. Trebuie să căutăm
să îndreptăm supradimensiunea politică. Să ne rușinăm de puterea noastră” (Nietzsche).
*
Afirmația făcută de Hannah Arendt, potrivit căreia Răul nu este
monstruos, ci mai degrabă banal și social, poate duce la gîndul că, în acest
fel, Răul imită cu viclenie Binele, care, el, nu este de excepție, ci, prin însăși
menirea sa caritabilă, modest.
*
Sensul se gîndește pe sine, poezia se percepe pe sine.
*
Sătul de sine însuși ca un zeu, nesătul de sine însuși ca un om.
*
„Trăim în plină comedie, comedia asta e tot ce poate fi mai trist și mai
tragic în lume. Istoria tinde spre propria groapă, personalitățile ei ajung
propriile lor caricaturi, idealurile devin propriile lor haznale. Difficile este
satiram non vivere. Filosofia a fost preluată de funcționarii din agitație,
politica o fac papagalii de la Primărie (de la primăria Primarului, să fim bine
înțeleși), destinul lumii depinde de cîțiva economiști și militari, cinici și
limitați. Mîncăm absurd cu pîine – doar că, pentru pîine, stăm la coadă cu
cartelele în mîini. Pe cînd din absurd avem uriașe stocuri supranormative,
suficiente pentru cîteva decenii de acum înainte; tot ce a fost real a devenit
și suprareal și subreal – iar ceea ce ar fi rațional (logic, moral, salvator) nu
mai apare decît în vise, în cărțile uitate sau în subtextul unor rugăciuni ilicite”. Așa scria I. D. Sîrbu în iarna 1983-1984. Rămîne să medităm la ce s-a
schimbat și mai ales la ce nu s-a schimbat de atunci…
*
Poetul X e foarte consecvent pînă atinge un anume țel, după care e…
foarte inconsecvent. Pesemne își investește consecvența într-un alt țel, legat
de o altă persoană.
*
Cele mai mari frunze le are palmierul-rafie de pe malurile
Amazonului. Frunzele acestui palmier ajung pînă la 22 m. lungime și circa
12 m. lățime. Zece oameni se pot adăposti sub o asemenea frunză.
*
Facilitatea aparentă a unor concepte pozitive: dreptate, adevăr, ideal
etc. Trebuie să te confrunți cu viața ca primejdie ori pur și simplu ca perplexitate pentru a le putea reconstitui însemnătatea, pentru a o putea obține
prin propriile tale mijloace.
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„Cele mai mari frunze”
*
O văd zilnic pe M. F. femeie harnică și conștiincioasă, ce robotește tot
timpul, purtînd în suflet credința nestrămutată în Iehova, din a cărui
congregație de martori face parte. A optat, așadar, în simplitatea sa blajină
din născare pentru o speță de Dumnezeu nu numai diferită de celelalte, ci
și opusă lor (pentru unii neoprotestanți e mai important să se răfuiască cu
alte culte megieșe decît cu ateismul). Dar nu împing critica mai departe.
Poate că pentru M. e mai bine să se identifice cu o ipostază precis delimitată
a lui homo religiosus, cu puncte doctrinare asupra cărora nu admite nici
cea mai vagă îndoială și cu prescripții comportamentale severe, aidoma
unor porunci date robului de către supremul stăpîn. Căci astfel crezul i se
suprapune peste structura rustică, obișnuită cu ordinea concretului, fixată
în parametri dogmatici. Prea multă imaginație ar conturba-o, ca și o minte
mai iscoditoare, tentată poate a se opri la mijlocul drumului, punînd întrebări acolo unde răspunsul nu se poate detașa de întrebare. Mă intrigă însă
altceva. Și anume amestecul conduitei religioase, lipsite, în fondul său, de
fariseism, cu pornirile ancestrale ale țăranului: impulsul achizitiv, incredulitatea manifestată în viața de toate zilele, o inevitabilă viclenie izvorînd din
ele. Uneori bunătatea trage cu delicatețe o cortină peste atari incongruențe.
Alteori însă ele ies la iveală necruțător, precum motorul unei mașini căreia
i s-a ridicat capota. Atrasă și-ntr-o direcție și-n alta, o asemenea ființă nu
poate opta decisiv pentru una dintre ele, întrucît nu se poate rupe de natura
sa duală, nu poate deveni un alt om. Am impresia că, în felul acesta, M. e un
suflet dilematic fără a-și da seama. O încearcă o frămîntare fără verb, de-o
inocență cvasianimalică.
*
Mostrele eternității ce ni se oferă precum niște picături ale
tranzienței. Trebuie să avem tăria de-a recunoaște că sunt și altceva decît
par.
*
Trăind, nu putem descoperi moartea. De aceea suntem nevoiți
mereu a o inventa.
*
Absurdul e totdeauna crispat, neliniștit și neliniștitor ca orice nonetică.
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Dar de carte

Ioan Moldovan

UN PROZATOR DIN NORD
Poetul, prozatorul şi publicistul băimărean
Ştefan Jurcă îşi completează lista scrierilor
sale cu un volum de proze, majoritatea pornind din biografic şi finalizând în ficţional.
Pentru cei care îl cunosc – eu îl ştiu ca prieten
din vremurile primei noastre maturităţi, când,
amândoi fiind maramureşeni de adopţie, participam la viaţa literară a Nordului cu entuziasmul şi încăpăţânarea specifice autorilor
dornici de afirmare, dar şi cu plăcerea vieţii de
cenaclu şi de petreceri post-cenacliste, desigur
mult mai spectaculoasă şi mai ambetantă
decât „şedinţele” de lectură şi comentariu –
Ştefan Jurcă este nu doar un autor preţuit ci
şi un personaj de coloratură în viaţa culturală
a Băii Mari, între altele prietenia sa cu Mihai
Olos, artistul plastic de notorietate, fiind un
reper vectorial al biografie sale. Numai Jurcă
ştie de ce până la această oră n-a reuşit să
devină membru al Uniunii Scriitorilor, deşi,
după câte ştiu, a avut tentative în acest sens.
Meritele sale de scriitor l-ar îndreptăţi neîndoielnic să fie un coleg de uniune. Am zis.
Despre volum – Spre inima lui Sisif şi alte
povestiri – , numai de bine. Povestirile, mai
scurte, mai lungi, se parcurg cu plăcere, mai
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Stefan Jurcă
Spre inima lui Sisif si alte
povestiri
Editura Ethnologica,
Baia Mare, 2019

Dar de carte
ales de cei care pot citi printre rânduri, acolo
unde identitatea cutărui personaj absoarbe
datele biografiei auctoriale şi cele ale evenimentelor pentru a le converti în „ego-proză” .
Cea mai lungă dintre ele, cea care dă şi titlul
cărţii, cuprinde în două dintre cele patru secvenţe ale ei aventura emoţională a autorului/naratorului în aşteptarea primirii unei
reviste în care ştie că i s-a publicat o proză.
În destule dintre bucăţile volumului latura
publicistică a autorului se amestecă în treburile ficţionale ale prozatorului, incluzând în
dezvoltarea subiectului pasaje de comentariu
pe varii teme, multe din arealul istoriei literare sau din experienţele personale ale prozatorului cu scriitori şi lecturi care au lăsat urme
în memoria sa spirituală. Fireşte, sunt şi
proze-proze (vezi Valea vicleană, Doamna
Manea, Nuanţa şobolanului, Dragoste la
prima ş.a.), un teritoriu literar cu valoare
estetică substanţială, spaţiu în care calităţile
de prozator ale lui Ştefan Jurcă se dovedesc
cu prisosinţă. Deşi a debutat editorial târziu –
în 1997 cu volumul de proză Peretele cel mai
iubit – Ştefan Jurcă dovedeşte în scrisul său
profesionalism şi originalitate.
*

CARTE OBIECT
Pictorul Mircea Bochiş, un artist plastic contemporan de renume (stabilit la Baia Sprie) a
realizat o „carte obiect” folosind o proză a lui
Marian Ilea (el însuşi băisprian) – Pianina
albă a doamnei amiralului Belô Poteka, tipărită în, fireşte, condiţii (tipo)grafice de aleasă
ţinută la Editura Ethnologica din Baia Mare.
Lucrarea a fost editată de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii

Pagină din carte
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Tradiţionale Maramureş. Farmecul „jucărelei” vine din entuziasmul şi pofta ludică a pictorului/graficianului de a însoţi textul propriu-zis al prozei – o naraţiune în stilul de
„povestaş” al autorului, cu mărci de genul
simulării seriozităţii disproporţionate de a
nara evenimente pitoreşti, enorme, mărunte,
colorate, fade etc. din ţinutul inventat al
Medio-Montelui într-un limbaj mustind de
regionalisme – cu ilustrări care merg de la
desenele şi grafia imitând scrierea puerilă, la
inserţii de documente de arhivă civilă, foi
matricole, scrisori particulare reale sau inventate, reproduceri de desene cu caracter tehnic
(maşinării, arme de artilerie etc.), până la
savuroase comentarii pe marginea textului
narativ „şi tot aşa, şi iar aşa”, cum se intitulează un subcapitol.
Asta este. Iar despre Marian Ilea, iarăşi de
bine.
*
UN ALBUM-CARTE DESPRE „GENIUL
GRECO-CATOLIC ROMÂNESC”

Cristian Bădiliţă, Laura Stanciu
Geniul greco-catolic românesc
Prefaţă de Ioan-Aurel Pop
Editura Vremea, 2019
Bucureşti
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Este o carte-album, de o calitate admirabilă a
conţinutului şi a formei tipografice, apărută
cu sprijinul Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolice, cu „chipuri şi icoane” împărţite pe cele trei „generaţii de aur”, cea iluministă a Şcolii Ardelene, cea paşoptistă şi cea a
memorandiştilor. Urmează un capitol intitulat Generaţia Marii Uniri şi a martirilor de
după 1948.
În prefaţa sa, Ioan-Aurel Pop, preşedintele
Academiei Române, aminteşte profeticele
cuvinte ale lui Ioan Inochentie Micu, al treilea
episcop unit, „care privea naţiunea română în
întregul ei şi care avusese revelaţia, în lungii
ani de exil, că «nu poţi învia cu adevărat

Dar de carte
decât în pământul patriei» (cuvinte care l-au tulburat peste măsură pe
Lucian Blaga, cel care le-a pus primul în circulaţie.”
Cristian Bădiliţă explică natura şi istoria acestui proiect: „Am optat pentru
un număr de personalităţi (…) fii ai Bisericii Greco-Catolice”, considerând
că albumul se cuvinte continuat de un Dicţionar al personalităţilor
greco-catolice de la 1700 până în prezent.” În finalul introducerii sale
(Geniul greco-catolic românesc), autorul scrie: „Unirea eclezială parţială
cu Occidentul, înfăptuită la 1700 de românii ortodocşi din Ardeal a fost
urmată, la 1918, de unirea politică, geografică a celor trei provincii. Al treilea pas, firesc, pentru împlinirea «proiectului de ţară» început la 1700 este
unirea eclezială integrală cu Roma, centrul latinităţii, dar şi al creştinismului occidental. Atâta vreme cât vom nega evidenţa şi vom continua să
rămânem cu faţa spre Răsărit, vom fi doar pe jumătate «români» şi doar
pe sfert «occidentali». Volumul de faţă aduce probe istorice, culturale,
politice suficiente pentru a ne trezi la realitate.
Capitolele albumului sunt documentate cu o impresionantă iconografie
ilustrând personalităţi, locuri, monumente , tipărituri, manuscrise etc.,
ceea ce ridică bucuria lecturii din planul ideilor şi discursului în cel al
lumii „obiectuale” a subiectului abordat. Dintre personalităţile portretizate
în albumul-carte amintim pe cei mai cunoscuţi: Samuil Micu, Gheorghe
Şincai, Petru Maior, Ioan-Budai-Deleanu, Suimion Bărnuţiu, Andrei
Mureşanu, Iosif Vulcan, August Treboniu Laurian, Alexandru PapiuIlarian, Vasile Lucaciu, Vasile Lucaciu, George Coşbuc, Iuliu Maniu, Ion
Agârbiceanu, cardinalul Iuliu Hossu, Alexandru Borza, Zenovie Pâclişanu,
Liviu Rebreanu, Pavel Dan, fraţii Octaviasn şi Ovidiu Bârlea, cardinalul
Alexandru Todea, Corneliu Coposu, Doina Cornea.
La final ni se oferă În chip de concluzie: Biserica Greco-Catolică Română
în anul interzicerii de către regimul comunist, unde, după o succintă prezentare a informaţiilor privind numărul credincioşilor în 1948, al preoţilor, al episcopiilor, protopopiatelor, parohiilor, situaţia şcolilor confesionale, al academiilor şi seminariilor, a tipăriturilor, mânăstirilor etc., terenuri
şi bunuri confiscate odată cu desfiinţarea din 1948, se arată că: „Dintre
mânăstirile care au funcţionat în anul 1947-1948 niciuna n-a fost retrocedată. Prislop şi Nicula au ajuns «vestite centre ortodoxe» de pelerinaj.” Şi
„În ciuda adevărului istoric şi a dialogului parţial deschis în 1999, pe chestiunea retrocedării proprietăţilor confiscate abuziv, starea conflictuală dintre BOR şi BRU persistă. Negocierile între cele două comisii cu privire la
recuperarea proprietăţilor confiscate abuziv în 1948 s-au blocat…”
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Libelule pe valuri
Demény Péter

„Născut în 1972 la Cluj. Am absolvit secția maghiară-română a Facultății
de Filologie din cadrul UBB. Am lucrat la edituri și ziare, la o agenție de presă
și la radio. Am predat la Facultatea de Filologie. Din 2008 sunt redactor la
revista literară „Látó” din Târgu Mureș. Scriu poezii, proză, piese de teatru,
eseuri, povești, publicistică. Am tradus volume semnate de: Ștefan Bănulescu,
Filip Florian, Daniel Bănulescu și Traian Ștef.” (în vol. Primăvara poeziei/ A
Költészet Tavasza XIX, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2019). Sunt acestea
câteva date și repere minimale pe care, consideră Demény Péter, e bine să le
afle despre el toți cei care îi vor citi poeziile în limba română. Avem în față o
plachetă de numai 40 de pagini, cuprinzând 20 de poezii și 7 ilustrații: Péter
Demény, Valurile libelulei, Editura Charmides, Bistrița, 2018. În ciuda unei
modestii, parcă ostentativ afișate, a noii apariții, versurile din interior și
ilustrațiile-desen, semnate de Noémi Eperjesi, sunt la o cotă estetică și de o calitate a sugestiei artistice dintre cele mai înalte. Avem bănuiala că poeziile din
acest volum sunt scrise direct în limba română, de vreme ce nu e menționat
traducătorul, lipsind chiar ideea de traducere din elementele de paratext. Un
astfel de caz, după știința noastră, mai este cel al lui Kocsis Francisko. De altfel,
ca să revenim la Péter Demény, o foarte bună cunoaștere a limbii române o
dovedește utilizarea cu dezinvoltură a unor mărci ale oralității. „ce mai faci,
bre”, „de ce mama-mătii nu-mi scrii nici un rînd”, „mare mahăr” etc.
(Facebook, p. 5). Acest prim text al volumului e o imagine a faliei iscate între
eul poetizant și eul empiric, sursă, de altfel, a numeroase stări tensionate din
întreaga carte, ca și a unor apostrofări stilistice.
Dragoste gri este un splendid poem erotic, plin de energii eminesciene
decantate (pot)modernist. Dezacordul strecurat în unul dintre versuri (și vor
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mai fi câteva) pare a consolida bănuiala noastră că textele au fost scrise în limba
română. Ca, de altfel, și interferențele tematice cu literatura română, prezente,
începând cu acest text, în toată cartea: „Te iubesc, femeie cu fața gri,/ femeie cu
fața de țărînă,/ răvășită de dureri care au venit dinspre mine,/ de o tristeță
eminesciană în metru antic,/ iubesc vulnerabilitatea ta,/ cutele tale mînjite de
melancolie,/ ochii tăi în care se-adună nor întunecate (sic!)/ te iubesc, femeie
cu fața gri,/ sticlă de dragoste pură pe care am spart-o chiar eu.” (p.7). Într-un
alt loc, dragostea e văzută din perspectiva platoniciană a mitului androginului.
De-aceea, ea seamănă cu o vindecare, după o boală grea, a protagoniștilor, care,
se poate citi printre rânduri, au fost profund nefericiți. Stilistic, textul are toate
ingredientele actualității estetice, de la lexicul neologic, la iluzia de scenariu
mnemonic bine regizat. Raporturile bărbat-femeie devin o realitate verbalizată
prin aderarea la mecanismele limbajului cotidian: „Între noi, nu mai e nimic,/
numai dragostea./ Toate straturile care te-au apărat de lume,/ toate straturile
care m-au apărat de viață/ au dispărut pentru totdeauna/ zidurile pe care
le-am înălțat/ să ne apere de vijelii/ s-au prăbușit vuind înspăimîntător./
Mecanismele de apărare pe care/ le-am perfecționat de-a lungul timpului,/
lucrîndu-le șurub cu șurub,/ luînd șenilele pe rînd,/ nu mai funcționează, s-au
oprit nepăsătoare./ Ferestrele pe care le-am ferecat cu așa o grijă/ ale mele, cu
vedere la tine./ Ușile pe care le-am închis cu atîta luare-aminte/ încercînd
broasca de o mie de ori/ s-au deschis și ele,/ nu mai e nimic care să/ fie în calea
mea cînd vin la tine,/ să fie în calea ta cînd vii la mine./ Dragostea trece prin
mine și/ nici nu observă când e la tine deja./ De-abia acum o să ne fie greu.”
(Dragoste, pp. 8-9).
Într-o altă plajă tematică, libelula din titlu devine reprezentant alegoric
al omului „care trăiește/ zi de zi în pintilie” (p. 10). Mai precis spus, tot cu cuvintele autorului, spațiul ambiental e „o încăpere/ kafkiană/ pintiliană.” (id.). Oratoriul dragostei e o asamblare de texte care pune în evidență forma dialogală,
miezul dramatic al lirismului vârstei tinere. Vocile în dialog sunt cea a tânărului
și cele ale părinților (Corul adulților) exprimând acute conflicte generaționiste.
Iar subiectul e enunțat lapidar într-o „didascalie” de la începutul poemului:
„Un clujean îndrăgostit a trecut de bariera de securitate de la Aeroportul din
Cluj, a spart un geam, și s-a ascuns într-un avion Wizz Air spre Londra. Și-a
făcut poze pe aeronavă și le-a pus pe Facebook.” (p. 12). Poezia cu tematică
socială a fost din totdeauna un filon consistent al literaturii maghiare, indiferent de arealul geografic al autorilor. Un poem cu clare rădăcini în cel anterior,
dar imprimând sâmburelui dramatic al liricii forma solilocviului e cel intitulat
Tînărul: „Cînd am pătruns în avionul acela,/ eram nefericit, dar rătăcit:/ nu
eram sigur c-o iubesc pe ea,/ și nu doar gestul meu exasperat./ Acum nu-s sigur
c-o iubesc pe ea,/ și sunt sigur că vă urăsc pe voi.” (p. 14).
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Pășind alături de modelul eminescian, un alt poem se numește
Melancolia. Mergând și mai departe, chiar sintagma din titlul cărții, „valurile
libelulei”, pare a reprezenta o imagine cu simbolistică acvatică și aeriană, în
egală măsură, pentru tabla de șah a vieții, ilustrată în alt context eminescian
prin „dintre sute de catarge”. Melancolia lui Péter Demény aduce cu descrierea
făcută de un copil gravurii lui Dürer cu titlu omonim. Ca și acolo, câteva elemente naturale se împletesc cu unele psihologice, în timp ce cuvântul își lățește
pasta colorată peste o îngrămădire de obiecte contagiate de sentimentul trecerii: „Melancolia ca o umbrelă scăpată din mînă/ care zboară cu vîntul,/
plutește cu norii,/ se uită la oamenii care mișună,/ la fericirile rănite,/ la iubirile
pe care se tot lărgesc cavernele/ pline de puroi și de sînge negru,/ la viețile arse
de febră,/ vede tristețea care e la ea acasă în toate familiile,/ chit că unii n-o
observă dinadins – / vede toate acestea și se aruncă-n vid.” (p. 16). În siajul
Melancoliei se situează și poemul Umbrelă, unde lucrurile îi împrumută ființei
caracterul lor derizoriu și efemer: „Poți pierde o umbrelă,/ o căciulă, o pereche
de mănuși,/ un portofel, ce știu eu, mai ce,/ da să-l pierzi pe el ?!” (p. 17). În
Albastru, versurile se metamorfozează în versete de imn ridicat culorii cu
semnificații metafizice din titlu. Virtuțile cromatice sunt întrebuințate aici cu
meticulozitatea iconarilor creștini: „se vor întîmpla multe fără îndoială,/ dar
cerul va rămîne cu mine mereu,/ o să-i văd albastrul îmbucurător și
nepăsător,/ dar îmi voi spune că îi pasă de mine,/ și chiar când voi închide
ochii,/ îmi va rămîne culoarea asta sub pleoape,/ și-l voi ruga pe Cel la care
merg/ să ia de-acolo albastrul cerului.” (pp. 19-20).Virtuți teologale precum
credința sau prietenia sunt văzute, în poeme ce le sunt consacrate, ca mari
enigme ale existenței. Vine la rând chiar un Psalm în care își dau întâlnire
Arghezi și Blaga, teluricul neîntrerupt cu divinul rarefiat.
Despre viața de cîine dezvoltă o viziune donquijotescă asupra existenței,
fie că e dusă în paradigma banală a insectei din titlu, fie trăită la înălțimea și
demnitatea Mântuitorului, adică, un exercițiu de „înțelepciune deghizată în
grotesc”, cum ar spune Anton Dimitriu, într-un celebru eseu despre romanul
lui Cervantes. În fața unei atari alternative, alegerea e cea din proza scurtă
numită minimalistă, care tinde întotdeauna spre ambiguizarea finalului: „Să te
naști într-un grajd și să mori răstignit pe cruce/ pentru că cineva pe care nu-l
cunoști/ te-a sacrificat pentru mulți pe care/ n-o să-i cunoști niciodată/ și care
nu merită tot deranjul?// … // Sau să dai din coadă, și să iubești, și să te bucuri,
să mănînci,/ să bei, să-ți marchezi cartierul,/ să urinezi la fiecare/ colț al vieții?”
(p. 35). Alte două poeme, aflate față-n față, dedicate memoriei scriitorilor
optzeciști Andrei Bodiu și Alexandru Vlad, stau mărturie a unei genuine vocații
de prietenie și solidaritate artistică. Tot o meditație despre viață sau moarte,
asumate la modul ludic, încheie cartea: „O doamnă albă m-a vizitat/
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adineauri,/ și oasele mi s-au înzăpezit/ cînd am văzut-o, dar/ ea mi-a zis
cochetă « nu te teme,/ viața pe care o iubești încă o mai ai.»/ Și eu, mare
ascultător/ de fraze fără speranțe,/ am crezut-o./Anotimpurile s-au cam încîlcit, și oricum,/ ce înseamnă să ai 45? Am/ avut și 15, și 38. Și/ tot n-am învățat
ce înseamnă/ cifrele.” (Cifre, p. 39).
Ne-am întregit imaginea autorului în discuție cu un grupaj de poeme din
cuprinsul volumului 11 poeți maghiari contemporani, Editura Paralela 45,
2011, antologie, traducere din limba maghiară și prefață de George Volceanov.
Reunind sub aceeași copertă poeți maghiari din Ungaria, Serbia, România și
Marea Britanie, din generații diferite, traducătorul lasă din pensulă câteva linii
ale unui portret: „Despre Demény Péter, poet și eseist clujean (n. 1972) pe care
viața mi l-a scos în cale accidental, în timpul unui sejur petrecut la vila «Zaharia
Stancu» din Olimp, știu că este autorul a șase volume de poezie și un reprezentant de seamă al liricii maghiare nouăzeciste. Din cît am citit și tradus pînă
acum, pot afirma că scrie și cu har, și cu haz, tonul jucăuș fiind doar un paravan
în spatele căruia lesne putem detecta temele serioase și meditația gravă. La
Demény, poezia încearcă să recupereze atît cît se mai poate recupera din omenia pierdută a omenirii și din paradisul pierdut al planetei care ne apare pe zi
ce trece tot mai puțin albastră.” (p. 10). Într-unul dintre poemele ciclului
Leoaica, ne întâmpină o compasiune vecină cu cea întâlnită la Esenin sau
Lorca în relația cu o necuvântătoare. Demény observă comportamentul la
boală al animalului, extinzându-și meditația asupra destinului. În Perpetuum
mobile descoperim un poet chiar mai ludic decât îl știam, atât în alegerea
temelor, cât și sub aspectul tehnicilor scripturale, în timp ce Delfinii care
grohăie, o parabolă, ne vine dinspre un autor cu consolidate opinii politice.
Ciclul se încheie cu o piesă care nicidecum nu se poate mulțumi cu o interpretare univocă. Vorbim despre un aliaj inedit, ce își ordonează resursele imaginarului din perspectiva anecdotei, îmbinând elemente de artă poetică și
poem de dragoste. Simțim cum autorul reînsuflețește aici ideea textului ca
rescriere a lumii, el, textul având drept principal atribut concizia lirică a poemului: „Dacă aș arunca în sus o minge roșie cu buline,/ să se-nalțe unde-o putea,
dar tot mai sus,/ până când abia s-ar mai zări,/ până când i s-ar mai zări doar
bulinele,/ până când mi s-ar întuneca vederea/ și doar mi s-ar părea că îi mai
văd bulinele,/ să n-o mai văd crescând, crescând întruna,/ să n-o mai văd căzând spre mine,/ să rămân așa, cu brațele întinse în sus,/ ca o statuie care-l înfățișează pe Aruncătorul de minge,/ să nu mai cadă la loc nicicând.” (Când aș
crede în tine?, p. 169).
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Andreea Pop

Detectivistică socială
Diana Bădica,
Părinți,
Editura Polirom, Iași, 2019

Ce e evident, înainte de orice, cu privire la debutul în proză al Dianei
Bădica – apărut recent la Polirom, după ce anterior își publicase primele
poeme în placheta Enșpe mii de dimineți (Casa de Pariuri Literare, 2014) și
după includerea câtorva texte, atât ficționale, cât și eseuri, în reviste ca
Iocan, Dilema Veche, sau, mai recent, în antologia 16 prozatori de azi.lit,
coordonată de Andreea Răsuceanu (Humanitas, 2018), e faptul că e unul
racordat în mod definitiv la o rețea biografică traumatică. Direcția aceasta
cu finalități terapeutice, până la urmă, așa cum vom vedea imediat că se
configurează și aici, una care a dat în ultimii ani câteva volume de mare
forță expresivă, mai ales în poezie, e oficializată acum prin prelucrarea unor
proiecte mai vechi ale Dianei Bădica: ea circumscrie, foarte simplist vorbind, disfuncționalitatea unei familii din provincie alimentată de boala
mezinului, pe care o dezvoltă în aproximativ 300 de pagini desfășurate alert
și într-un stil direct, care face abstracție de prețiozități stilistice.
Ba mai mult, impresia generală e că în Părinți Diana Bădica mizează
în bună măsură pe rolul și logica evenimentelor surprinse în biografia personajului central al romanului, Ioana, în detrimentul unei narațiuni preocupate în mod evident de aspectele ei formale. Din acest punct de vedere,
textul poate fi văzut ca un soi de călătorie retro într-un trecut nu foarte
îndepărtat, al unei Românii ante și mai ales postdecembriste, care reface și
încearcă să rezolve, în același timp, și câteva biografii mărunte reprezentative pentru acei ani. Ceea ce nu înseamnă că volumul e doar încă una din
ficțiunile scrise după 2000 dedicate epocii de tranziție, și asta pentru că
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optica e de această dată una nouă din două puncte de vedere: pe de o parte,
pentru că Diana Bădică scrie o narațiune din perspectiva unei naratoarepersonaj al cărei filtru de percepție (și odată cu el, și vocea prin care e transpusă evoluția evenimentelor) evoluează odată cu vârsta ei, a Ioanei Negrilă
(de la orizontul copilei înainte de începerea școlii, la cel al adolescentei de
școală generală și, în fine, la acela al femeii de 30 de ani ajunsă în pragul
maturității, care încearcă să dea coerență vârstelor anterioare), și mai apoi,
și mai important, pentru că perioadele în cauză se suprapun cu nodurile de
tensiune ale dramei biografice – handicapul lui Florinel, fratele mai mic al
Ioanei, care moare înainte să împlinească patru ani, dar care rămâne centrul de gravitație al familiei și după dispariția sa.
Altfel spus, pe de o parte citim niște texte vag-melancolice, prin filtrul
lumii colorate kitch a finalului anilor ‘80 (care amestecă, rapid și în câteva
amănunte definitorii, felul în care e întipărit momentul Cernobîl în memoria personajelor, „contribuția” oltenească la Revoluția din ‘89, sau, în general, detaliile sociologice ale epocii, văzute din intimitatea spațiilor de la bloc
etc.) și mai ales al anilor ‘90 și ‘00 (proliferarea modelelor din afară în rândul adolescenților, de la revistele de tip pop culture – Bravo, la modele vestimentare, ori simbolurile culturii vestice – Coca Cola, ca alternativă la mioriticele Helas/ American Cola, sau descrierea unor evenimente de impact
pentru acei ani – celebrul meci România-Suedia din cadrul Campionatului
Mondial din 1994, respectiv accidentul rutier de după 2000 provocat de
Carmen Păunescu, între atâtea altele), iar pe de alta, toate aceste detalii
funcționează ca „piață de desfacere” pentru schițarea unor destine așezate
din start sub semnul dezolării, aflate mereu sub amenințarea tragicului, așa
cum e cazul familiei Ioanei Negrilă, paralizată de tragedia fiului mai mic:
„Era absurd, pentru tot ceea ce se întâmpla zi de zi acolo, în apartamentul
nostru de la etajul 1, era absurd. Măduva din oasele noastre devenise o
durere surdă, o vină aruncată ca o minge pe un teren gol. Și toate astea pentru ce? Pentru o viață terminată după trei ani, pentru un iad crescut în interiorul unei femei. Dacă pe mama o iubeam mai puțin decât pe tata, pe el îl
iubeam până ce începea să bea. Prin tot ce făcea îmi amintea că vom trăi
mereu cu Florinel pe umerii noștri. Fratele meu devenise o boală de care nu
ne puteam vindeca. Poate și lui i-ar fi plăcut să trăiască. Ar fi mers cu tata
pe bulevardul Cuza Vodă să-și cumpere cămașă, echipament sportiv ori
rachetă de tenis, dacă nu s-ar fi născut cu un creier cât un bob de muștar,
așa cum eu mă născusem cu ochi albaștri. Selecția naturală, simplu de
înțeles.” Faptul că unul dintre atuurile romanului e tocmai modul în care
sunt gândite personajele, indiferent de semnificația lor în economia generală a textului (dincolo de nucleul „tare” al familiei Negrilă, deci, așa cum
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rezultă și numai din fragmentul tocmai citat) contribuie la impresia că pe
fondul unui material social atât de atent „capturat” (și cel puțin la fel de sensibil la punctele lui de tensiune), Părinți e, mai presus de orice, un text cu
ambiția reconfigurării identitare prin toată această „detectivistică” socială
pe care o desfășoară.
E reușit felul în care treptat, pe măsură ce romanul se consumă
înspre deznodământul lucid, povestea personală a Ioanei se intersectează
cu aceea mai generoasă a societății românești în plină restructurare de
după căderea regimului. Cele mai reușite pagini ale narațiunii sunt, din
acest punct de vedere, tocmai acelea care radiografiază mișcările colective
de zi cu zi din Slatina și, mai precis, psihologia comună a cartierului, definitorie pentru aceea mai generală a orașului românesc în plin avânt „democratic”; naivitatea oamenilor și echilibrul șubred al vremurilor se citesc, de
exemplu, foarte concret, într-un episod precum acela al vizitei nemților,
membri ai bisericii evangheliste (un fenomen recent „instalat” în epocă),
care descifrează atât precaritatea mentalității colective, în raport cu un astfel de stimul extern (mai mult impus, e drept), cât și pe aceea ceva mai personală, a fetiței care tânjește după normalitate: „Era frumos afară, era cald,
cerul plin de stele, vecinii stăteau pe băncile de la scările blocurilor. Muzica
pianului din film ne ținea paralizați în scaunele așezate pe trotuar, scaune
în care ei stăteau duminica la slujbă. Îmi plăcea acolo, în liniștea orașului de
provincie în care nu se întâmpla mai nimic, cu un Dumnezeu de neînțeles
proiectat pe centrala termică a cartierului, cu mama curățând cartofi și tata
fumând în balcon. Mirosul de cartofi prăjiți, de friptură de pui de la cei care
își scoseseră aragazul pe balcon, deși nu aveau autorizație, strigătul unor
părinți, roțile mașinilor care acopereau filmul, cerul senin de deasupra –
asta voiam, să trăiesc ca ceilalți, să fiu copilul unor părinți oarecare, să nu
mă cheme Negrilă. Să mă cheme și pe mine Popescu sau Ionescu.” Dacă
valoarea documentară (și emoțională) a unor astfel de momente e incontestabilă, în același timp, însă, toată această încercare de aproximare a
dimensiunii dramei din roman depășește, pe alocuri, cadrul formal căruia i
se subordonează; această „abundență” a contextului ar fi meritat un control
mai riguros al textului, mici ajustări în ceea ce privește felul în care se
înlănțuiesc capitolele, ori distribuția episoadelor (unele fără o contribuție
propriu-zisă la epic). Dacă unele mici scăpări (inadvertența în ceea ce
privește un detaliu referitor la mama Ioanei, de exemplu, despre care se
spune în prima parte a cărții, la pagina 79, că ar fi în zodia Leului cu ascendent în Scorpion, iar mai apoi, la pagina 140, autoarea încearcă un efect discursiv pentru a sugera nemulțumirea tatălui în raport cu mama fetei, din
care reiese că aceasta din urmă ar fi, de fapt, în zodia Pești), notabile mai
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ales în prima parte a romanului, pot fi puse parțial pe seama respectării
principiului autenticității personajului-copil care narează, rămâne, totuși,
în general, impresia excesului de informații, pe alocuri, tocmai datorită acelor episoade amintite mai sus fără o justificare neapărată în derularea
acțiunii, care astfel nu atinge un vârf narativ care să configureze zonele de
intensitate ale romanului.
Cele 300 de pagini, documentate cu mult entuziasm și cu o pasiune
demnă de un arhivar, ar fi putut beneficia, deci, de un regim al formei ceva
mai strict și mai atent. Pentru că altfel, Diana Bădica e, fără îndoială, un cronicar de primă mână al „anilor romantici” și unul și mai competent în materie de traume de familie, o zonă narativă, am impresia, cu potențial și pe viitor. Abrupt și scris într-un registru curat, ironic și autoironic, Părinți e un
fel de montaigne-rousse încordat în care glamour-ul mizer al orașelor mici
se întâlnește cu partitura ceva mai întunecată, distructivă, a sechelelor personale și, în orice caz, un roman cu multă personalitate.
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Andreea Răsuceanu debutează în roman după ce s-a afirmat în critica și
istoria literară. Receptarea i-a fost întru totul favorabilă, situând romanul O formă
de viață necunoscută printre cele mai bune cărți ale anului 2018, fiind nominalizat
pentru premiul Uniunii Scriitorilor. Așezat alături de romane semnate de Gabriela
Adameșteanu, Florina Ilis sau Matei Vișniec, romanul Andreei Răsuceanu a beneficiat de o bună promovare, de analize critice atente și detaliate, încununate de o
valorizare spectaculoasă pentru un tânăr scriitor aflat la început de carieră.
Performanța narativă a cărții constă în capacitatea de a reînvia atmosfera a
trei epoci istorice, reflectate în conștiința a trei femei, cu identități bine conturate.
Un roman mai degrabă speculativ decât istoric construiește meticulos și desfășoară
ingenios ipotezele ficțiunii. Gabriela Adameșteanu, Florina Ilis, Ioana Pârvulescu
o pot primi în conclavul lor, specializat în analiza feminină a istoriei prin explorarea
unor forme de viață necunoscute.
Ion SIMUȚ

Trei femei, trei
epoci, trei lumi
în romanul
O formă de viață
necunoscută
de Andreea
Răsuceanu
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Andreea Răsuceanu

Nicolae BÂRNA

SAVOAREA RECONSTITUIRII
DOCUMENTARE, CURIOZITATEA ASUPRA
SENSULUI VIEŢII
Iată că o autoare deja destul de larg cunoscută în rândurile cititorilor,
remarcată şi apreciată pentru volume de eseistică, pentru studii care îşi găsesc
alimentarea şi rostul pe tărâmul istoriei literare sau al istoriei „pur-şi-simplu“
(istorie a vieţuirii cotidiene, istorie a mentalităţilor…), debutează, cu un
roman consistent (O formă de viaţă necunoscută, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2018), în literatura beletristică propriu-zisă.
Într-un mod poate că aşa-zicând surprinzător pentru unii (se întâmplă
mai rar ca autorii afirmaţi puternic şi concludent în postură de critici, teoreticieni sau eseişti să se grăbească să „comute“ genul practicat…), deloc
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surprinzător, însă, pentru probabil cei mai mulţi potenţiali cititori şi, mai ales,
pentru cititorii efectivi ai romanului amintit, care vor regăsi cu plăcere, în el,
„timbrul“, viziunea şi maniera discursului auctorial vădite în precedentele
cărţi ale Andreei Răsuceanu.
Construcţia, organizarea materialului narativ, se vădeşte, în această
primă carte de proză ficţională, a fi complicată, dar, atenţie !, nu „exagerat“ de
complicată, nicidecum sofisticat îmbârligată în dauna fluenţei ori
inteligibilităţii adecvate a lecturii.
Dacă ne este îngăduit să readucem în actualitate un termen izvodit de
teoreticieni şi devenit cândva „la modă“, cunoscut şi înţeles de mai toată
lumea şi în consecinţă utilizat frecvent în comentariul literar destinat
nespecialiştilor, şi anume termenul de „cronotop“, foarte util într-un caz precum cel de faţă, atunci vom semnala că romanul Andreei Răsuceanu
împleteşte trei cronotopuri diferite, fiind populat de trei personaje importante
(fiecare cronotop e focalizat asupra unuia dintre ele). Firele narative privind
fiecare dintre cronotopuri ― respectiv dintre personajele centrale ― sunt
împletite, mai precis spus desfăşurarea lor alternează la nivelul capitolelor,
de-a lungul întregii cărţi. Cronotopurile de care pomeneam, şi care sunt
prezentate alternativ cititorului romanului, sunt, din punct de vedere al
localizării, toate trei bucureştene (evident, cu „extinderi“ geografice
ocazionale în funcţie de traiectul biografic al unor personaje...), iar ca situare
cronologică sunt dispuse în epoci diferite, destul de depărtate una de alta, în
timp: este vorba de perioada de pe la 1730, pentru firul narativ a cărui
protagonistă este Stanca, de epoca primului război mondial, respectiv 19161918, dar şi anii imediat următori, în ce priveşte povestea Elenei şi, în sfârşit,
perioada contemporană (în sens „lărgit“, adică mergând de la epoca
interbelică până aproape de „zilele noastre“, adică în anii 2000…). Toate cele
trei cronotopuri ― sau, dacă preferăm, filoane componente ale romanului ―
au un element constitutiv comun: sunt fie centrate pe, fie populate sau mobilate, fie numai şi într-o oarecare măsură, de spaţiul deja miticei (căci mitizată,
în diferite chipuri, de la Mircea Eliade încoace, inclusiv prin contribuţii de
felul eseisticii Andreei Răsuceanu !) străzi bucureştene Mântuleasa. E
adevărat că prezenţa străzii Mântuleasa în textul cărţii se arată a fi în scădere
de la o epocă evocată la alta (copleşitoare în prima, importantă în a doua,
apare într-o poziţie mai marginală, şi e chiar abandonată în a treia…), totuşi
se manifestă în toate şi constituie, între altele, un element unificator al cărţii.
S-ar putea spune ― într-o dispoziţie mai sceptică, mai prudentă … ― că
materia epică în sine, la nivelul fiecăruia dintre cele trei paliere cronologice,
nu e aşa-zicând „cine ştie ce“, adică nu se distinge prin factori de tensiune,
încordare, vigoare, patos, zbucium, însufleţire ş. a. m. d. Într-o călduroasă
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prezentare tipărită pe coperta volumului, prozatoarea Gabriela Adameşteanu
opinează, între altele, că Andreea Răsuceanu construieşte o naraţiune plină
de dramatism. Poate că aşa este, dar cred că atunci ar trebui să vorbim de
„dramatismul banalităţii“ (ca să parafrazăm, adaptând-o, faimoasa formulare
a lui Raicu despre Gogol), adică dramatismul reieşit din ingredientele aşa-zicând obişnuite ale vieţuirii umane, manifestându-se în împrejurări, ce-i drept,
uneori adverse, excepţionale, ieşite din comun (războiul, ocupaţia etc.)…
Incontestabila forţă a demersului prozastic al Andreei Răsuceanu pare
să rezide, într-o primă instanţă, în capacitatea evocatoare a trecutului şi/sau
a (cvasi)prezentului (sau a trecutului recent), cu mare pregnanţă, în chip
convingător. Autoarea se vădeşte a fi mare maestră întru inducerea sau instituirea „efectului de real“, o iscusită stăpânitoare a meşteşugului descrierii şi
resuscitării veridice, convingătoare ― pe baze documentare, fireşte, dar şi cu
talentul acreditării irezistibile a plauzibilităţii ―, a texturii realităţii cotidiene
din epoci revolute. Vremurile de pe la 1730, apoi primele decenii ale secolului
al XX-lea, şi, în sfârşit, secvenţe interbelice şi postbelice, mergând până în
perioada ceauşismului şi a epocii postdecembriste, sunt reînviate cât se poate
de verosimil şi atractiv. Autoarea manevrează cu pricepere cu descripţia
pitorească, cu tabloul expresiv, cu tabloul în mişcare, puternic evocator.
Dat fiind că e vorba de episoade din biografia a trei femei, care sunt
legate, toate ― în chipuri şi măsuri diferite ― de strada Mântuleasa, poate că
cineva ar fi tentat să procedeze la un act de intertextualitate glumeaţă şi să
afirme că, după ce ne-a dat Cele două Mântulese, Andreea Răsuceanu ne
oferă acum, în proză de ficţiune, povestea celor trei „Mântulese“. Analogia ar
putea fi amuzantă, dar este, totuşi, forţată: „Mântuleasa“, în sensul strict, e
doar Stanca. Dar, fiindcă le-am pomenit pe cele trei protagoniste, se cuvine
poate să pomenim şi diferenţa de „tratament“ (din punct de vedere naratologic) de care se bucură din partea autoarei: Stanca şi Elena sunt înfăţişate de un
autor (narator) dacă nu propriu-zis „omniscient“, în orice caz înzestrat cu
omniscienţă selectivă, care „pătrunde în mintea personajelor“, ştie ce gândesc
ele etc., în vreme ce Ioana e prezentată din exterior, de la distanţă, prin
rememorarea unor observări din trecut, de către o naratoare (posibil alter ego
al autoarei….) dotată cu consistenţă biografică etc. Modalitatea deosebită de
focalizare a prezentării personajelor nu face decât să sporească gradul de rafinament al compoziţiei volumului.
Fără îndoială, fascinaţia degustării savorii particulare a reconstituirii
plauzibile a vieţuirii în vremuri trecute atrage şi captivează, o vreme, cititorul,
satisfăcându-i eventualul interes pentru documentar, pentru pitoresc (desigur,
mai bine „servit“ de cărţi făţiş documentare, precum, de pildă, chiar eseul
Andreei Răsuceanu despre Mântulese…); totuşi, de la o vreme, monotonia
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reliefului epic începe să-l obosească pe cititor, sau, mai bine zis, ajunge să-l
plictisească. Pericolul platitudinii pare să pândească lectura, fiindcă mare
lucru nu prea se întâmplă… Bun, se poate spune că, totuşi, destule lucruri se
întâmplă: mai survine câte-o urgie sau o năpastă, mai bombardează
Zeppelinul, mai mor oameni, alţii se îmbolnăvesc grav etc., dar, la urma
urmei, nu sunt toate acestea lucruri obişnuite, previzibile (mai mult sau mai
puţin, în funcţie de context) ?! Şi totuşi, această banalitate, această platitudine
a materiei epice nu ajunge să pună pe fugă cititorul, fiindcă, pe fondul „plictiselii“ şi al monotoniei, începe să se cristalizeze şi să se impună perceperii
probabilul sens profund al textului. Cititorul îşi dă seama deodată, că principalul factor de interes e de găsit la nivelul comentariului şi eclerajului, nu al
anecdotei ori al epicii „brute“, şi că obiectivul vizat e expunerea unei anumite
perspective asupra condiţiei umane, a iubirii, a suferinţei, a sorţii, asupra unei
presupuse predestinări, asupra continuităţii vieţuirii, a transferului sau
reiterării de gesturi, stări, sentimente, a intercomunicaţiei sau omologiei între
microuniversuri diferite… Iată, spre pilduire, câteva rânduri din cele ţinând
de acest „fişier“, atât de important în romanul acesta: „(…) o auzea uneori pe
bătrâna Mangâru spunând: nimic nu mai e cum a fost. Dar dacă de fapt era
la fel, dacă nimic nu se schimba. Uneori avea senzaţia că toate astea mai
fuseseră, sub alt chip, şi clipele astea le trăise întocmai şi altcineva, înaintea
lor, şi atunci i se părea că u sunt singuri, şi aceleaşi gesturi se mai făcuseră
cândva. Şi că nimic nu era definitiv pierdut“. Sau: „Curând oamenii s-au
obişnuit să vină la noua biserică a Manţilor […]. Duminicile era plină, copiii
alergau prin iarba dimprejur, călcând florile galbene care creşteau în pâlcuri.
Culorile picturii îşi mai pierduseră din strălucire, începeau deja să pălească, de
parcă melancolia lumii de afară sfârşea prin a contamina interiorul. Stanca
simţea că toată pictura, tot ce pusese Iane pe pânza nesfârşită a zidurilor era
viu,şi totul se învârtea pentru ea în jurul aceleiaşi întrebări. Dar dacă asta era
totul, se întreba Stanca în vreme ce peste ochi i se aşeza un fel de văl, ca al
înserării când cobora din Turnul Colţei peste oraş, înecând totul în apele
vaporoase ale unui cer albastru şi galben, dacă asta era totul ?“. Prin ţesătura
de notaţii de felul acestora, subtil dar oportun şi eficace organizată, demersul
autoarei capătă profunzime, forţă, stringenţă, trezind interesul cititorului şi
asociindu-l pe acesta la o meditaţie deloc autoritar impusă, ademenitoare prin
zările pe cât de vagi, pe-atât de tulburătoare pe care le sondează. Se poate
spune, simplificând, că romanul acesta se recomandă, în fond, ca o nouă
manifestare a eternei curiozităţi omeneşti asupra sensului vieţii.
Ivirea prozatoarei Andreea Răsuceanu în peisajul literar (beletristic!)
românesc se cuvine semnalată cu satisfacţie, cu comentarii elogioase.
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Andrei Zanca

Totul pare a fi, de la începuturi
o casa de locos, în care cei smeriți,
trudind din greu, constituie prostimea
iar cei smintiți, elita conducătoare
deși aroganța prostiei de vârf e pe
potriva zicalei – mai prost decât
prevede legea, uitând că totul e
într-o anume mână
animalul din ei este însă mai tare
decât cugetul, în această vreme
a graiurilor în agonie
viața, fie un pas mai aproape
fie o alunecare-n beznă, comuniunea
fără de isme, nefiind cu putință fără de cer
și dacă odinioară mă sfâșia lehamitea
neputința și mâhnirea, azi mă frânge
durerea, încât mă așez și îmi ridic ochii.
moguli, mafioți, baroni, logofeți
slugi și slugarnici – oameni de biznis
ciordari, postaci, interșanjabili și despărțiți
doar prin falii de cruzime, o rămășiță
de neam în mijlocul unui haos tribal
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cu toții demonizați într-un meleag
suspendat între tărâmuri, interlopia
și-n jur tradiționala nepăsare și lipsurile
căci frica așterne mereu drum beznei
doar prigonirea, limpezește abisul, estimp
glasuri după glasuri mă ajung
mă ajung din urmă mărturisirile
și-atunci cum să taci, când mai toți tac
ademeniți de cei ce provoacă neajunsul
și apoi vin, chipurile, să ne mântuie?
transcend cu smerenia luminii
tot ce-am făcut, tot ce am scris
în drumul meu înspre tine, deși
mărturisirea mea îi ajunge mai
ales pe cei ce nu mă vor citi.
nu mai aștept nimic.
îmi urmez calea
mai departe,
fie ce-o fi.
rănile se vindecă
doar prin iertare, oare
de-am glăsui toată viața
cu același timbru de copil
ce lume am fi avut?
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Aproape de izvorul Dunării, câţiva toporaşi
risipiţi printre trunchiuri prăbuşite, adieri
de scorbură între primele ferigi.
etanşez cu grijă o tabacheră de lemn,
în care zace o frunză şi îi dau
drumul pe apă.
saltă uşor, apoi pluteşte ferm
lin, ca o implorare împlinită, dinspre
o pădure neagră înspre o mare neagră.
nu e oare straniu – spiritul şi această
pagină sunt unul şi acelaşi lucru.
atotpătrundere. doar el de nepătruns.
temeiul finitului e nesfârşirea.
mâna copilului ce desprinde
tabachera dintre răgălii e mâna mea.
dinspre un grind răzbat cotele apelor Dunării.
sunt identic cu această pagină, ce se citeşte
acum pe sine.
iubirea limpezeşte rostirea, cum durerea, lacrima
Dunărea, o diminuantă a însingurării
în Concertul transilvan pentru foșnet și pădure
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Liviu Cangeopol

EXISTENțA ÎN CAZUL GENITIV
Poemul umblării
Leneșe-alei se pierd în parcul auster,
printre foste stafii tentate să tresară,
mă-nvîrt pe-un traseu de pîclă și mister
sub Luna-n giulgi de gheață și dogoară,
un loc în care celor ce-s vii la fel le-apare
de-i oboseala zilei ori ochiul vag al nopții.
Din depărtări se-aude un vuiet de canoane
și glas războiul păcii îi prorocește morții.
Ceva ce numai pașii cunosc să mai măsoare,
averi ce mintea lumii pierdut-a-n amnezie,
căci nimeni nu mai este-n stare să răstoarne
oricîte lacrimi de-aur se-adunară-n poezie.
E-o rătăcire care nu-și mai cunoaște firea,
din blestemate ape trăirea se-mplinește
cum scîrțîitul roții-și discerne răzvrătirea,
întocmai umilinței grandoarea cînd sporește.
Tăceri solemne se preling între cuvinte reci,
mesajul se așterne pe brațe de-armonie,
ești tot mai singur în ample biblioteci
cu ce-a-ncercat uitarea să pună-n panoplie.
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Continuă umblarea-mi pe-absentele cărări,
ținta își pierde harul în labirintul verde,
iubirea, întregirea devin simple păreri,
epidemia morții speranța o cuprinde.
Ce n-ai știut răstoarnă suferința-n ceva plăcut
și inamici în brațe îți sar să-nsuflețească
iluzii spulberate cînd noapte-ai la-nceput
și-amenințarea zilei departe-i să pornească.
Auzi un glas în stînga și-un vuiet de ocean
strigînd nume golite de viață și tumult,
e regăsirea lumii abandonate-n van:
urgiile revin cu toată splendoarea de demult.
29 august 2019

Poemul iubirii ne-nțelese
Pașii vibrează-n clopotnița din burgul mohorît
și ziduri decăzute întorc tăceri netencuite înapoi,
nici glas de om, geamăt de buhă ori suflet otrăvit
nu tulbură coșmarul iubirii răstignite pe gunoi.
Din tot ce nu mai e, timpului mizeria de jos
a rezistat, cu țipete vulgare și rîs în întuneric,
sclipiri de lame șuierînd sub firmament jegos,
îmbrățișări nebune, voluptoase, dans coleric.
Cei care nu mai sunt din acea lume, dacă ar fi
să hoinărească-ntre-asfințit și zori,
dacă-s strigoi de dinainte vreme n-ar ști
ori condamnați la pagini de beznă călători.
În pribegii de noapte grăbite de răcoarea
venirii-autumnale, spre gara de-a pururi învechită,
pe muri conturul lăutarilor își zguduie paloarea
prin geamul speluncii cu faima asfințită,
loc de pierzare și cuibar de vlăguite versuri,
focar de zvonuri care cresc și pier în vîrful zilei
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la bursa care consemnează interzise înțelesuri
și treceri brave ce apun efortul inutil al silei.
Nu a rămas nimic din tot atîtea zbateri decît poetul
cu capul prăbușit pe masă, de mult apus în piatră
sigiliu orașului ce nu-și mai mestecă regretul,
chefliii vin și-acum la masa lui cu voie idolatră.
E ultima ofrandă plătită-n urbe fără nici o siluire,
unic vestigiu din vremea universului faimos și prăvălit,
care împinge devenirea, evocă, tînguiește și susține
eternizarea cetății-n care zboară îngeri prin somnul istovit.
Un cerc închis e-acum secretul de-azur al izbăvirii,
o voce fără forme susurînd ca un izvor din nouri
ocrotind pădurea, orașul pe coline și sursa nemuririi
vestite printre aripi îngreunate de ecouri.
E o urcare-n concertul coborîrii de lumină,
cînd timpul se îndreaptă spre cele care-au fost,
iar ce-a părut voință ori crimă și rutină
n-a stat decît ca formă ne-ntinată iubirii adăpost.
30 august 2019

Poemul orașului pierdut
Șirag de păsări prinse la gîtul alb al toamnei,
pulsează fructe pe dealuri de nimeni neculese,
nu mai aține lupul tristețea-n drumul doamnei
și țepeni dorm mirenii cu gîndul la mirese.
Orașul e departe, lumina lui se-aude
în zvon de ferărie și rockerii britanici,
ce fel de mahala e asta și de unde
se rostogoliră anii-n rigole mesianici,
va fi o sărbătoare calmă căderea fulgilor de nea,
potecă firavă de-o seară-ntre lumea dusă-a vieții
și promisiunea de inimă-nghețată-n vreme grea,
alunecă privirea spre anotimpul de demult al ceții.
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Prin magazii vîntul urla, nămeții se-nălțau în gard,
la București comuniștii conspirau cum să coboare
cît mai multe forme de sfinte libertăți de pe catarg,
era frig și totuși toți trăiau cu-o aprigă ardoare.
M-ai întreba, și-ar fi de acceptat, de unde-atîta-nțelegere
fac rost pentru locul care-a-nghițit puzderie de nume.
Dar acesta-i orașul în care-am fost născut fără alegere
și-ar trebui să distrug începînd cu el întreaga lume.
Vom prelungi o vreme lumina-n întuneric,
vom hoinări o vîrstă pe străzi fără circulație,
nu ne va mai ieși nimeni în cale pe drumul periferic,
moartea va curge înainte golită de orice ramificație.
Nu va rămîne din noi decît iubirea.
Puținul pe care l-am avut.
31 august 2019

Poemul ursului la bătrînețe
Consemnam întîlniri în ziua ieșirii din hibernare,
cînd bestia asigura perpetuarea lipsurilor în lume
înaintea eternității imediate și a ritualurilor estivale,
planuri întotdeauna de mărire, niciodată de genune.
Existența întîrzia îmbunătățirea provenită din succesiune
și prudența lucra din răsputeri să amîne scadența
responsabilității civice ca și cum i-ar fi păsat cuiva anume,
evanescența, licența, convalescența, prudența, influența.
Acum mai vin arome de furtună și amintiri de miere,
mă uit în urmă și văd cărarea pierdută-n buruieni mărunte,
vîntul a trecut pe-aici, nu mai resimt nici o plăcere,
carnea e tot ce mai puteți corupe-n torturi lipsite de-amănunte.
Anotimpul mă mînă din urmă-n peștera misterelor nocturne,
viața mă-ncolțește ca o haită de cîini anunțînd iminenta
hibernare,
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mîine s-ar putea să nu mă mai trezesc, dacă nu va fi o nouă
rugăciune,
pe care pădurea o-nalță din răsputeri cu fiece degenerare.
31 august 2019

Poemul plictiselii crescînde
Transpirația morții picură de pe frunze de fag,
alei pline de mister dispar sub lumina stelară,
pădurea e-un cor funerar pe care-l străbat pribeag,
cu-n ultim efort în căutarea plăcerii de-odinioară.
Trec pe lîngă biserici încărcate cu zgomot de arme,
cetatea va fi din nou sub asediu în iarna ce vine,
iubiri mărunte vor aprinde lumini la fanioane,
vom trimite mesageri cu pene spre cete divine.
Cînd vom ști că nu mai avem nici un fel de speranță
și troienele răului ne vor ține ostatici în casă,
viața va înșira un compendiu de nesiguranță,
chemarea căldurii de mîine din inimi culeasă.
Cei ce vor cunoaște vor scoate chip la fereastră,
lăsînd ignoranța să muște cu osîrdă din carne
pînă viața li se va scurge fără să obosească,
nimic nu va mai osîndi în minte care să răstoarne.
Dorm orașe întregi cu sate dispărînd de sub ziduri,
anul care va veni îi va prinde pe toți cu holdele goale,
copiii vor fi duși în ucenicie, femeile vor fi ferite de rituri,
iar bărbaților nu le vor rămîne decît îndeletniciri cu pistoale.

Transpirația morții picură de pe frunze de fag,
alei pline de mister dispar sub lumina stelară,
pădurea e-un cor funerar pe care-l străbat pribeag,
cu-n ultim efort în căutarea plăcerii de-odinioară.
1 septembrie 2019

34

Poeme

Andrei Vornicu

Poate data viitoare
Ea a zis „OK“,
și-am luat un taxi
Pe drum parcă am vorbit despre vegetarianism
drepturile animalelor, excesul de zahăr
și nimic romantic
Îmi era jenă acasă, când am intrat în antreu
adidașii îmi erau mânjiți cu noroi de la ieșirea în parc
dinainte cu o seară
și zeci sau sute de furnici minuscule, roșiatice și-agile
se mișcau în jurul adidașilor și-a celorlalți pantofi
cu mișcări bezmetice, ca o mare familie alienată și
disfuncțională.
Ea nu le-a observat, sau nu le-a băgat în seamă,
a intrat în camera mea și-am servit-o cu vin
am servit-o cu țigări,
i-am oferit o mostră generoasă din generozitatea
și ospitalitatea
și anxietatea mea
rezervată
Aș fi atins-o, dar metrul pătrat care ne separa
părea un bloc de 20 de etaje privit de sus
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Mi-a vorbit despre eutanasierea maidanezilor
avorturi
drepturile animalelor și oamenilor
În parc, atmosfera s-a încețoșat
luna era plină și uriașă,
dar a stat mereu în spatele nostru și
asta n-a fost deloc ceva romantic,
nu se auzeau nici greierii,
nu foșneau nici frunzele,
nu se stârnise din senin o ploaie fină care să ne
cadă pe obraji ca o confirmare tandră,
nici brațul meu n-a poposit prea mult pe ceafa,
părul și spatele
ei
fiindcă aveam impresia că ating
ceva imobil și distant
ca o stea de gheață
Când a plecat aveam sentimentul acut
că am fost un fraier cu majuscule
dar, ca de obicei, era prea târziu să am regrete
deși nu e niciodată prea devreme ca să fii un fraier
Adidașii mei zac din nou mânjiți cu noroi în antreu
și mă-ntreb
dacă ceva furnici minuscule și roșii
au ajuns să facă trasee lipsite de noimă
de jur-împrejurul adidașilor
Ei
Vans
ultimul model
negru cu alb.
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Între ploi
Țârâitul ploii pe umbrela din mâna
ta
îmi amintea de țârâitul ploii pe
umbrela pe care o ținusem
eu
în mână atunci când m-ai luat de braț și-am traversat parcul
printre bănci, copaci și
dungile perlate de apă
care ne țineau strânși laolaltă
Acum ocoleam mașini, evitam oameni
dungile de apă n-aveau în ele nimic înălțător
nimic metafizic
nici măcar poetic
erau doar apă
care ne ținea sub aceeași umbrelă
Dar păstrai distanța
și eu ți-am respectat intimitatea
chiar dacă
jumătate din mine mă durea
și era leoarcă
iar cealaltă jumătate te dorea
și era vulnerabilă
N-am intrat la tine, în camera de hotel,
n-aveai șampanie în frigider
n-aveai frigiderul băgat în priză
n-aveai, poate, chef de încă o melancolie
care nu rezolva nimic și
nu te făcea o femeie sau
o scriitoare
mai bună
Știu, cred că ar fi trebuit să-mi iau umbrela cu mine
Melcul bălos și coroziv al resentimentului
îmi cobora pe esofag în jos
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În drum spre casă, ploaia stătuse
parcă fix deasupra capului meu,
iar eu intram încet în noapte
cum intram pe-atunci în tine
cu patimă și jenă, cu teamă și curiozitate
Emoțiile și amintirile și timpul
sunt ireversibile ca firele de păr oxigenat
aștepți să cadă de la sine
sau le smulgi tu
sau le uiți undeva
într-o cutie de bere
sau o sticlă de vin
sau un poem
Cutia de bere e desfăcută-n mâna mea
degeaba
Unele sentimente nu se pot desface
rămân noduri pe care nu le poți tăia, nici înghiți, nici îngheța
Și chiar dacă acum nu ne mai separă 2500 de km
sau 350
nici măcar 3,5,
nu ne unește decât noaptea care
ni se lipește de fereastră și
ploaia care-ți scapă printre degete
dacă-ntinzi mâna-n întuneric.
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Freon
N-ai strâns magneți suficienți
să te poți numi frigider.
Mai plimbă-mă un pic
în afara cartierului ăsta crepuscular
să te pot lua în serios
și poate,
dacă ești cuminte,
dacă o să-mi dai bucățele de mici lumi
te voi pune
în lada de legume
o legătură de pătrunjel.

Ecuație
Încă o noapte în care
nu dorm,
nu respir liber,
nu zâmbesc.
Rulez pe perete filmul zilei
extrag rădăcina pătrată a dramei,
trec prin sită adevărul.
Uit,
încerc să uit.
Rămâne scheletul
unei zile de luni,
când cafeaua e prea amară,
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îti arde buzele,
îți agăți dresul
și pierzi autobuzul.
Măcar să fie bun
de un clei de oase
să pui pe o pânză
trei culori
Să agăți pe un perete
într-o galerie
cu intrare gratuită
că arta mușcă.

La trei mese distanță
La capătul coridorului,
în stânga scărilor,
e o librărie veche,
cunoscută de toți.
În capătul coridorului,
sunt șase mese lungi.
Lumea vine
bea cafeaua,
mănâncă quiche,
și glumește la volum maxim.
Cine îți poate valida simțul umorului
mai bine decât clientul de la trei mese distanță?
Pe masa de lemn,
lucioasă,
cu urme de scrum,
fine,
greu observabile,
un stilou verde cu rezervă albastră,
o agendă dintr-un anticariat,
nu știu cum mai rezistă pe piață.
La masa din față,
o fată cu părul roșcat, până la umeri.
Un băiat înalt,
cu o traistă de pânză,
conversații monosilabice,
ochii în telefoane.
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Music box
Ochiul se hrănește grăbit, fără să mestece.
Stări, ezitări, oameni cu priviri fixe,
pulsul în același ritm cu pasul.
Pe Lipscani o chitară vibrând.
Gânduri cu voce tare,
asurzitoare și
sentimentul de vulnerabilitate căruia unii
îi rezistă cu greu,
în timp ce alții
se refugiază în nepăsare.
O ședință foto pe un colț de bancă.
Doi îndrăgostiți stângaci,
multe fotografii,
perechi argintii încă ținându-se de mână,
și recurența lui ,,cine sunt eu?“
Câte un leu, cinci, zece lei
în cutia chitării pentru băiatul care are curajul să ne certe,
să ne amintească.

Celuloid
despre cât zâmbet încape într-o sâmbătă,
despre cum de ceva timp inima refuză să iasă din tranșee,
despre sânge –
această marfă complicată
în care prezentul și viitorul se întâmplă simultan,
mintea proiectează încontinuu scurt-metraje.
în regia unei dimineți,
visez o ieșire din labirint.
,,Fii bun!“, mi-au spus,
fără să mă învețe că mai întâi
trebuia să fiu bun cu mine,
mai blând,
mai grijuliu,
pentru a putea să rezist până la soundtrack-ul de final.
,,I fear oblivion“
replica de început.
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îmi trec atâtea bizarerii prin minte
dar nicio idee salvatoare.
dacă nu îți poți ține respirația până la ,,Sfârșit“,
mai apare că ai făcut parte din distribuție?

Alma mater orfanorum
cum să te ridici de pe pat,
cum să străbați orașul
fără să simți că fiecare pas făcut
îți poate aduce prăbușirea?
cum să poți dormi opt ore pe noapte,
să iei micul dejun
fără să încurci ceașca de cafea
cu veninul din paharul zilei de ieri?
cum să te bucuri de azi,
să fii cu mintea limpede
când trecutele zile din calendar
se agață,
se încolăcesc în jurul trupului
ca un șarpe constrictor
până la sufocare,
până la pierderea auzului,
tuturor simțurilor,
lăsând brațele inerte,
irișii ochilor smulși din rădăcini.
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Alexandru Seres

Pe culmile insomniei

Puternica vitalitate a lui Cioran a fost contrariată încă din tinereţe de
apariția bolii și a suferinței în forme extreme. „Eram făcut să mă bucur de
toate, aveam un fond de veselie pe care starea proastă a sănătății mele l-a
distrus”, notează el, la un moment dat1, încercând parcă să-și justifice
viziunea pesimistă asupra lumii.
Boala și suferința l-au însoțit pe Cioran toată viața, cu întreg cortegiul
de neajunsuri posibile, de la frecventele guturaiuri și gripe care se declanșau
la cea mai mică adiere de vânt până la misterioasele furnicături în picioare,
de care a suferit în permanență, zi și noapte, din adolescență până la
sfârșitul vieții: „De la vârsta de şaptesprezece ani, am fost bolnav întruna.
Toată viaţa mea a fost doar suferinţă şi meditaţie asupra suferinţei.
Reumatismul, furnicăturile permanente în nervul sciatic iar acum în toţi
nervii, durerile de la schimbarea vremii, nopţile pe care le petrec încovrigat
în pat ca un şarpe lovit de nu ştiu ce blestem – uneori mă satur de toate, în
ciuda setei mele, a setei mele de nestins.”2
Însă neajunsul major, adevărat cataclism în plan existențial, care i-a
schimbat radical modul de a gândi și perspectiva asupra lumii a fost
insomnia. Într-un interviu din anii ‘80, rememorează acest episod major al
vieții sale în termeni dramatici: „(…) foarte tânăr fiind, am trăit cea mai
cumplită catastrofă ce i se poate întâmpla cuiva. În tinerețe eram plin de
viață și foarte vesel, până când, într-o bună zi, pe nepusă-masă, am fost lovit
de insomnie. Nu mai reușeam să dorm noaptea și umblam mereu pe străzi.
1 Cioran, Caiete, Humanitas, București, 1999, vol. I, p. 204
2 Ibid., vol. II, p. 126
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(…) Eram absolut sigur că într-o bună zi mă voi sinucide. În acea perioadă
am scris prima mea carte, Pe culmile disperării (…).”3 Spre sfârşitul vieţii
va declara chiar că a fost cea mai mare tragedie pe care a trăit-o, hotărâtoare
pentru destinul său: „Tot ce-am scris, tot ce-am gândit, tot ce-am produs,
toate divagațiile mele își au originea în această tragedie. Anume, pe la vreo
douăzeci de ani mi-am pierdut somnul și cred că asta e cea mai mare
tragedie ce i se poate întâmpla cuiva.”4
E cazul să remarcăm că această perioadă din tinerețea lui Cioran nu
a fost cercetată cu suficientă atenţie. Majoritatea autorilor au subliniat rolul
covârșitor pe care l-au jucat insomniile în dobândirea lucidității extreme și
pierderea tuturor iluziilor, trecând însă cu destul de mare uşurinţă peste
afirmaţiile sale cu privire la momentul în care au survenit insomniile. Cei
care s-au aplecat asupra acestui aspect al biografiei sale indică ani diferiţi:
unii vorbesc de vârsta de 16-17 ani, alţii de 19-20, în funcţie de diversele
declaraţii ale lui Cioran sau de unele informaţii răspândite prin scrisori şi în
însemnările din Caiete. Într-adevăr, la o primă vedere poate părea de mai
mică importanţă vârsta exactă la care au debutat insomniile unui tânăr pe
punctul de a ieşi din adolescenţă. În cazul lui Cioran însă, înlănţuirea anumitor momente din viaţa sa se dovedeşte a fi nu o dată crucială pentru destinul său.
Când au început aşadar insomniile lui Cioran? Asupra acestui punct,
propriile sale mărturii sunt destul de consecvente, indiferent că e vorba de
interviuri, scrisori sau însemnările sale din Caiete. Cele mai multe indică
perioada 1930-1937, ceea ce înseamnă că ar fi avut în jur de 19 ani la
declanşarea crizei. Cu toate acestea, e destul de răspândită opinia că insomniile sale debutat la 17 ani, când Cioran îşi începea studiile la Bucureşti. În
sprijinul acestei teorii se poate aduce o singură mărturie, cea a lui Cioran
dintr-un interviu luat de Sylvie Jaudeau. Aici el vorbeşte despre o „epocă de
nelinişte permanentă”, de o „perioadă de tensiune interioară”, în care
rătăcea noaptea pe străzi „pradă unor obsesii funebre”, situând-o între anii
1926-1927. Precizia datării e însă uşor deconcertantă (în versiunea
românească a Convorbirilor avem de-a face, în plus, cu o greşeală de tipar,
anii fiind 1920-1927 – ceea ce ar fi însemnat debutul insomniilor la 9 ani!5),
mai ales că Cioran vorbeşte de „epocă”, „perioadă”, ceea ce nu se prea
potriveşte cu răstimpul, totuşi scurt, invocat. E mult mai plauzibil că e
vorba de o greşeală de transcriere (fie din partea Sylviei Jaudeau, fie a editurii). Celelalte referiri la perioada insomniilor din tinereţe le situează fără
3 Convorbiri cu Cioran, Humanitas, București, 2004, p. 272
4 Ibid., p. 276-277
5 Convorbiri cu Cioran, op. cit., p. 212
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excepţie între 19 şi 27 ani, cu variantele 19-25, 20-25 şi 20-27, aşadar nu
înainte de vârsta de 19 ani: „Cea mai nefericită epocă din viața mea: de la
nouăsprezece la douăzeci și cinci de ani. Nu înțeleg cum am reușit să rezist.
Insomnie perpetuă. Tensiune nervoasă care mă istovea și mă silea să stau
culcat toată ziua: efectiv, cea mai mare parte a timpului mi-am petrecut-o
culcat, ca într-un sanatoriu.”6; “De la douăzeci la douăzeci și cinci de ani, în
timpul perioadei de insomnii (…)”7; „Această poftă de a plânge pe care am
cunoscut-o din perioada de insomnii (de la douăzeci la douăzeci și șapte de
ani).”8 Confirmarea o găsim şi într-o scrisoare către fratele său, datată 29
iulie 1975, în care vorbeşte de anul 1930, când avea 19 ani: „Îmi aduc aminte
că insomniile mele au început la Ocna Sibiului (cam în 1930, dacă nu mă
înșel), unde mă dusesem cu tata să facem o cură de băi calde, fatale pentru
nervii mei.”9
Mai există însă un aspect, deosebit de important. Cioran relatează în
mai multe rânduri că în primii ani ai studiilor sale universitare era
îndrăgostit de filosofie, citind fără întrerupere, zi şi noapte. O însemnare
din 1970 este elocventă în acest sens: „Mi-am amintit azi-dimineață de
începutul șederii mele la București (1928-1929) Ce lăcomie! Ce poftă în fața
oricărei cărți! N-aveam nici un prieten, lectura era viața mea, și am citit cum
n-a citit nimeni vreodată. Tot ce-am devenit apoi se află deja în germene în
insul carea citea cincisprezece ore pe zi.”10 Însă această epocă de lecturi
intense a fost întreruptă dintr-o dată de apariţia insomniilor, așa cum
relatează într-un interviu acordat lui Ben-Ami Fihman în 1978 și publicat
de Vincent Piednoir în cartea sa Cioran avant Cioran. Histoire d’une transfiguration: „Când mi-am început studiile, la 17-18 ani, voiam să fac o
carieră universitară. Voiam să devin profesor de filosofie. Timp de trei ani,
ca student, am citit enorm. Citeam până la ora patru dimineața. Toată
filosofia germană, tot ce vă puteți imagina. După trei ani, am început să-mi
pierd iluziile, mi se părea că nu era o treabă serioasă. Atunci a intervenit o
catastrofă în viața mea. (...) Nu mai reușeam să dorm. Și am observat că
filosofia nu mă ajuta să depășesc această criză.”11
Într-un alt interviu, acordat peste câţiva ani lui Irene Bignardi, se
referă aproape identic la insomnie ca factor determinant al abandonării
6 Caiete, op. cit., vol. III, p. 26
7 Ibid., vol. III, p. 260
8 Ibid., vol. II, p. 197
9 Cioran, Scrisori către cei de acasă, Humanitas, București, 1995, p. 134
10 Caiete, op. cit., vol. III, p. 272
11 Vincent Piednoir, Cioran avant Cioran. Histoire d’une transfiguration, préface de
Jacques le Rider, Editions Gaussen, 2013, p. 193

45

Alexandru Seres
filozofiei: „Crezusem întotdeauna orbeşte în filosofie, eram fascinat de marile sisteme – Kant, Hegel, Fichte. Dar, începând din momentul în care ceva
mă silea să stau treaz întreaga noapte, de când pentru mine noaptea şi ziua
erau acelaşi lucru în vreme ce pentru alţii începea, cu fiecare dimineaţă, o
nouă viaţă, din momentul acela deci, a luat naştere pentru mine o continuitate absolută, exasperantă, care cu timpul a luat proporţii şi care m-a făcut
să descopăr că filozofia nu găsea un răspuns la întrebările stârnite de
această experienţă a mea, că ea era făcută de oameni fără temperament şi
fără istorie. Şi am abandonat-o, de dragul experienţei, al lucrurilor trăite, al
nebuniei cotidiene.”12
Este aşadar fără echivoc faptul că momentul apariţiei insomniilor nu
coincide cu începutul studiilor sale, la 17 ani, așa cum afirmă mai mulți
autori. Ele s-au declanșat câțiva ani mai târziu, când Cioran se apropia de
sfârșitul studiilor și când își pierduse încrederea în filosofie. Să remarcăm,
de asemenea, că în perioada cea mai intensă a insomniilor sale şi-a scris
textele care vor alcătui prima sa carte, Pe culmile disperării, în care, printre
numeroase alte referiri la insomnie, se găseşte şi una deosebit de
revelatoare: „Există o mare, o infinită legătură între insomnie şi
disperare.”13 Ca urmare a nenumăratelor nopți de veghe, are parte și de
primele experiențe extatice, pe care le consemnează în aceste texte: „Nu ştiu
ce sens poate avea într-un spirit sceptic pentru care lumea aceasta este o
lume în care nu se rezolvă nimic, prezența celui mai formidabil extaz, a celui
mai revelator şi mai bogat, a celui mai complex şi mai periculos, extazul
rădăcinilor ultime ale existenței. Nu câştigi în acest extaz nici un fel de
certitudine explicită sau o cunoaştere definită, dar sentimentul unei
participări esențiale este atât de intens încât debordează toate limitele şi
categoriile cunoaşterii obişnuite.”14 Cioran vorbeşte adesea în însemnările
din caietele sale despre extazele pe care le-a experimentat în acea perioadă,
care include și anii studiilor de la Berlin și Munchen, ca fiind consecința
stărilor prelungite de veghe: „... stările extatice (sau cvasi) pe care le-am
trăit în viața mea erau legate de insomniile mele, de otrava veghilor, de nebunia și delirul nopților albe, care-mi dădeau, în timpul zilei, o stare febrilă,
istovitoare peste poate. Dacă aș fi continuat să trăiesc la asemenea
extremități, n-aș fi ajuns să trăiesc atât de mult. Cu siguranță nu treceam de
treizeci de ani.”15; „Cele două ierni pe care le-am petrecut la Berlin se
12 „Cioran, cavaliere del malumore”, convorbire cu Irene Bignardi, în La Repubblica, 13
octombrie 1982, citat de Gabriel Liiceanu, în Cearta cu filozofia, Humanitas, București, ed.
a II-a, 1998, p. 163
13 Cioran, Pe culmile disperării, Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 132
14 Ibid., p. 56
15 Caiete, op. cit., vol. III, p. 172
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numără printre cele mai „blestemate” din viaţa mea. Am refăcut experienţa
lui Malte Laurids Brigge, dar nu la Paris, ci în glacialul, în sinistrul oraş
prusac. O, dacă aş avea cândva curajul moral de a descrie tot ce am trăit
acolo! Acolo s-a format viziunea mea despre lume, acolo am suferit
consecinţele insomniilor mele începute pe la douăzeci de ani. Mai bine nu
mă mai gândesc la asta. Să nu răscolim Infernul.”16
În interviul pe care i l-a acordat lui Michael Jakob, în care vorbeşte
despre Lacrimi și sfinți (1937), Cioran confirmă că apariția acestei cărți
coincide practic cu sfârșitul crizei prin care a trecut: „Cartea asta reprezintă
deznodământul unei crize care a durat șapte ani, o criză făcută din
insomnii.”17 Ca pe urmă, în aceeaşi logică, Cioran să vorbească despre „vindecarea” sa: „Abia după șapte, opt ani am început s-o depășesc, iar ce m-a
vindecat a fost mersul pe bicicletă de-a lungul și de-a latul Franței. Luni de
zile, străbătând Franța, am dormit în cămine de tineret, iar efortul fizic, cei
o sută de kilometri pe care-i făceam zilnic mi-au permis să depășesc
criza.”18
Toate aceste declaraţii ale lui Cioran sunt făcute la mare distanţă în
timp, de unde şi imprecizia lor. Ţinând cont de tendinţa sa spre exagerare,
de a-şi crea o mitologie proprie, e posibil chiar ca perioada de şapte ani de
care aminteşte mereu să nu corespundă întrutotul adevărului. Există însă
foarte puţine documente din vremea respectivă care să ne ajute să limpezim
lucrurile. Unul dintre ele e o scrisoare către prietenul său Bucur Ţincu, din
22 decembrie 1930, care confirmă afirmaţia sa de mai târziu că insomniile
sale au debutat în urma unui tratament cu băi calde la Ocna Sibiului, pentru
reumatismul care îi provoca furnicături permanente în picioare, dar care i-a
afectat sistemul nervos: „Eu sunt de vreo două săptămâni la Sibiu. Am
părăsit pentru o lună Bucureştiul, din cauza căminului şi din cauză că nu mi
s-a dat cantină. (...) Am părăsit Bucureştiul şi pentru alte motive, dintre cari
cel mai serios este de ordin sanitar, căci trebuie să urmez un tratament. La
vârsta mea, puţini cunosc ceea ce înseamnă boala şi durerea.”19 Într-o altă
scrisoare către Bucur Ţincu, de astă dată din 1932, vorbește pentru prima
oară despre insomniile sale: „Am mai vorbit noi de nopţile nedormite, când
numeri clipele şi când, dincolo de disperare, dincolo de limitele rezistenţii,
toate îţi apar pe acelaşi plan, insignifiante şi nule. Atunci se realizează
purificarea de toate elementele, de toate simbolurile, când omul este adus
în faţa existenţii, în structura ei pură, intensificându-se dualismul dintre
16 Ibid., vol. III, p. 43-44
17 Convorbiri cu Cioran, op. cit., p. 279
18 Ibid., p. 302
19 Emil Cioran, 12 scrisori de pe culmile disperării, Biblioteca Apostrof, 1995, p.33
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conştiinţă şi realitate la un paroxism care nu este altceva decât
distrugerea.”20 Un al treilea document din acea perioadă pune sub semnul
îndoielii declaraţiile sale de mai târziu, cu privire la faptul că perioada sa de
insomnii ar fi durat şapte ani. E vorba de o scrisoare din 1937, trimisă
părinţilor la apariţia volumului Lacrimi şi sfinţi, în care îşi apără cartea,
considerată scandaloasă şi provocatoare. „Trei ani de insomnii – la o vârstă
ca a mea – mi-au lăsat toxine în corp şi în suflet, de cari nu mă pot debarasa
numai prin paradoxe amare şi prin acest amestec de cinism şi de
religiozitate.”21, se tânguie tânărul Cioran, dându-ne de înţeles că nopţile
sale albe, care l-au răvăşit complet, aducându-l „pe culmile disperării”, ar fi
durat în realitate mult mai puţin – cu menţiunea că e vorba doar de durata
mai scurtă, nu şi de intensitatea lor, care e dincolo de orice îndoială.
Oricare ar fi fost durata reală a acestei crize din tinerețea sa, ea
trebuie situată așadar în perioada cuprinsă între anii 1930-1937, când
Cioran s-a aflat pradă unei teribile agitații intelectuale, scriind textele din Pe
culmile disperării (1934), Cartea amăgirilor (1936), Schimbarea la față a
României (1937) și Lacrimi și sfinți (1937). „Tot ce am scris atunci e
delirant și nu se înțelege nici una din reacțiile mele fără a le raporta la acea
catastrofă”, va sublinia el, într-o convorbire cu Lea Vergine22, rolul
determinant pe care l-au jucat insomniile în scrierea primelor sale cărți.

20 Ibid., p. 49
21 Emil Cioran, Opere, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Academia Română, Fundația
Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Naţional al Literaturii Române, București, 2012,
vol. II, p. 1097
22 Convorbiri cu Cioran, op. cit., p. 152
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Pendula și armonicele
Traian Ștef,
Omeneasca și ticăloasa prostie,
Editura Junimea, Iași, 2019

Apreciat de critică pentru volumele sale de poezie, exersat și în proză,
poate din dorința de-a constata dacă are sau nu deprinderi, Traian Ștef a
trecut cu succes și proba reflexivității cerută de eseu sau de studiile de
literatură. Un personaj politropic, așadar, cu un portofoliu livresc
respectabil. Traseul său scriitoricesc are două „cuiburi” de gestație
intelectuală și de construcție paideică. Primul dintre ele, redacția revistei
Echinox, mărturisește avântul, detenta încercate în junețea studențească
dintr-un Cluj al sfârșitului de ani ’70, pentru ca ultimele trei decenii să și le
petreacă într-o altă redacție de revistă literară – Familia. O rută eminamente generoasă, din chiar epicentrul noosferei, dar cu un interstițiu de 10
ani consumat la catedră sau la vreun birou de instituție cu rolul de-a
chivernisi, în celălalt regim, fenomenul artistic de amatori. A fost acesta
obolul adus vremurilor sub care fuseseră bieții oameni.
Confesiv, ludic, sarcastic, sensibil, doar câteodată melancolic,
căutând sensuri într-o realitate mai mereu zgârcită sau chiar abnormă,
Traian Ștef ne propune de astă dată o temă ce i-a stat cu obstinație în
atenție, filtrând toposul prostiei prin instalațiile mentale ale unui autor ce
începe prin a fi, dintr-o pornire studiată, autoironic și prin a-și brusca eventualul cititor. Cuvântul înainte la Omeneasca și ticăloasa prostie stă
mărturie, printr-un pasaj, după ce este indicată sursa textelor (articole publicate în Familia, mai vechi ori ceva mai noi), fără a fi însă menționate
lunile ori anii publicării, din considerentul că nimic nu s-a schimbat semnificativ în ultimii zece ani încât să fie necesară o datare riguroasă. La fel stăm
și în cazul prostiei, așadar: „Nici prostia nu-și schimbă formele, iar în urma
ei tot păguboșenie, redundanță, nepotrivire de scop și mijloace, ticăloșie,
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lene etc. Nu știu dacă voi aduce vreun folos cuiva, pierdere de vreme, sigur,
așa că prost e cel ce a scris-o și prost o fi cel ce-o citi-o” (p. 7). Din ipostaza
prealabilă a celui și-și declară prostia, ba chiar și-o afirmă cu oarece emfază,
discursul ulterior despre aceasta riscă să cadă sub zodia paradoxului, cam
în aceeași manieră în care îl găsim pe anticul Epimenide, cretan ca obârșie,
afirmând că toți cretanii sunt mincinoși. În plus, din moment ce prostia în
cauză e distribuită omogen la ambele capete - autor și cititor -, problema
devine insolubilă într-un rang ce-și dublează miza. Dar ce să mai zicem de
cel ce nu doar că citește o carte despre prostie a unui autor ce-și asumă
condiția respectivă, dar se încumetă să și scrie despre ea? Dă dovadă de
metaprostie. În sfârșit…
Primul lucru demn de atenție este proza cu titlul Pendula. Cu ea se
deschide cartea, oferind pe ceva mai mult de 40 de pagini o narațiune densă
și fluidă, în grilă autobiografică, cu întâmplări din realitatea și irealitatea
imediată, cu protagoniști la limita dintre absurd și ilar. Autorul pune la
bătaie sau aduce la vedere episoade din viața sa consumată într-un registru
aparent minor, dar specific mai tuturora, calibrat pe ceea ce definim prin
destinul anodin, de serie, punctat cu momente ce nu aduc nici cea mai
insignifiantă modificare în zona traficului de evenimente, cu personalități
ce fac necesar recursul la memoria colectivă. Totul pare a fi doar un consum
de timp sterp, dintr-un depozit la purtător ce nu promite nimic altceva
decât reaua fatalitate. Personajele sunt folosite, după ce-și primesc contururi frugale, într-o compoziție bine strunită, capabilă de secvențe ce sparg
canavaua diegetică înspre burlesc. Sigur, alături de umbra autorului, domnul Ceac este cel ce fixează atenția cititorului. El se angajase să repare o
pendulă, pentru ca anii să treacă fără ca promisiunea să fie onorată, în
schimb termenul de finalizare fiind cu măiestrie și chiar farmec ținut atât
de aproape de nasul povestitorului încât acesta din urmă admite noi și
repetabile deadline-uri. Vizitele acasă la meșter, bolile acestuia, retoricile
sardonice, lamentațiile, remarcile privind mica lume a urbei culminează cu
episodul în care își exhibă spaima trasă dintr-o împrejurare antologică.
După un one-night stand cu o damă de consumație beată, fiind obligat să
plece de acasă cu treburi, domnul Ceac pitește servanta plăcerilor rușinate
în lada canapelei, dar apoi, terifiat de posibilitatea ca aceasta să se sufoce și
să moară, vine repede acasă pentru a constata un final de epopee dacă nu
fericit, măcar convenabil: „n-a apucat să-și dea seama unde-i închisă, am
lăsat-o să doarmă și când s-a trezit i-am dat o sută de lei să plece și de atunci
tremur, dar dacă ar fi murit acolo, eram bun de pușcărie” (p. 34). Magda,
Maria, Veronica, doamna T și domnul Ț completează galeria cu personaje
pe un fundal al procesului intentat de narator președintelui de Consiliu
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Județean, după ce fusese demis abuziv din funcția de director al Bibliotecii.
Câștigă, dar senzația că te afli în siajul Procesului kafkian persistă.
Prins în mrejele povestirii, n-am rezistat tentației de a-l întreba pe
autor (acesta este avantajul edițiilor antume!) cum ori dacă s-a isprăvit în
vreun fel povestea pendulei. O fi terminat sau nu domnul Ceac de reparat,
după 10 ani, pendula, m-am întrebat din ipostaza de metaprost? N-am fost
deloc surprins, ci mi s-a întărit convingerea că viața bate proza, aflând că
pendula și personajul sunt cât se poate de reale. Iar dacă sunt așa, atunci e
limpede că (încă) pendula își așteaptă rândul de-a fi piscălită, precum domnul în cauză de către client, cu un drept la speranță mereu și inocent alimentat, într-o complicitate prostească între meșter și proprietarul obiectului. Ultima promisiune, în durata a două săptămâni, a expirat cam acu trei
ani. Dar în ipoteza în care primul termen ar fi fost respectat, iar pendula
reparată, am fi așteptat în zadar o nuvelă ce nu și-ar mai fi putut zămisli
miezul. Nici prostul, nici deșteptul n-ar mai fi apucat să afle de existența
domnului Ceac, fost tipograf, pentru care angajamentul nu este altceva
decât oportunitatea de-a amăgi ieftin, dar cu talent.
Al doilea lucru important este legat de analizele pe care Traian Ștef le
face unor texte clasice sau contemporane privind prostia. Abordarea
eseistică nu putea rata Prostia omenească, în care Ion Creangă denunță
handicapul cu pricina sub înfățișările lui flagrante, după o scurtă drumeție
provocată de prostia depistată în propriul cămin conjugal. Comentariile vin
mai degrabă din direcția unui fost copil crescut într-un sat din Bihor, într-un
anturaj de țărani de toată mâna, mai deștepți și sfătoși sau mai grosieri și
fruști. Speculațiile de intelectual sunt aduse, mai apoi, în texte ce vizează
patafizica lui Luca Pițu, răsturnarea de planuri din viziunea lui Vasile
Lovinescu (acuză demitizarea prin intruziunea nefastă a normalului în
lumea „prostului”, risipind o vrajă lumească originară) sau analitica prostiei
la Matthijs van Boxsel. Cel din urmă disociază între prostia clasică,
modernă și post-modernă, convenind asupra unor judecăți tranșante, ba
chiar temerare – cunoașterea ar fi o prostie generalizată, iar ignoranța și
prostia s-ar constitui drept „elemente esențiale ale echilibrului social”. În
acest orizont de lectură, Traian Ștef revine la Ion Creangă, propunând o
tipologie credibilă: omul cu oborocul este neștiutorul/ inocentul tâmp,
omul cu carul ar fi visătorul, omul cu țăpoiul risipitorul, iar cel cu vaca
drămuitorul. Prostia nu este altceva decât o defectă relație între scop și
mijloace, o ieșire debalansată din firescul acreditat de tradiție și bunul simț.
Alte repere în discuția despre prostie au fost preluate din scrierile
unora precum Gabriel Liiceanu (prostia ca „vanitate a cunoașterii pe nimic
întemeiată”, Andrei Pleșu, gata să omologheze o menajerie a prostului în
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spațul public – prostul solemn, cel volubil și cel harnic fiind doar eșantioane
propuse dintr-o bogăție tipologică deconcertantă, pentru ca Sorin Lavric să fie
invocat cât se poate de pertinent atunci când spune despre prostie că validează
reacții viciate de „forme aberante de cunoaștere, simțire și voință”. Copilul de
la țară, atent la gestica fondatoare din perspectiva instrucției obținută în cei
șapte ani de-acasă, deloc agrest, ci șlefuit printr-un scenariu rural dominat de
cumpăt și utilitate, este acompaniat fericit de raționalitatea dobândită prin
frecventarea pieței cu bunuri simbolice. Instinctul cu privire la ceea ce ar fi
prostia este dublat de o aură cu accente savante, repertoriate într-un glosar al
sensurilor și semnificațiilor profunde. Astfel, inteligența, ca instrument pragmatic, ca ghid al comportamentelor dezirabile (Sorin Lavric) are nerușinarea
de-a devoala prostia, dar nu spre uzul propedeutic al prostului însuși (inutilitate perfectă!), ci doar ca exercițiu spiritual aflat la îndemâna celui rasat, ba
poate un pic și snob. A-l scoate pe prost din inocența lui perplexă nu este un
sacrilegiu, ci tentativa prin care cel inteligent își mărturisește la fel de inocent
deschiderea spre o virtuală condiție de prost din culpă. Forțarea porții deschise
a zădărniciei este o formă redutabilă de prostie savantă.
În sfârșit, al treilea lucru, cel prin care se realizează binomul prostieticăloșie deschide fastuos și grotesc spre politică. De data asta este invocat
Andrei Marga, cel ce distinge între cinci tipuri de gândire (oportunistă,
superficială, dominată de dorință, mitică și critică), pentru ca Traian Ștef să
„croșeteze” pe marginea antinomiei dintre gândirea oportunistă și cea critică,
prima frizând luxurianța (bățoșenia de țoapă), cea din urmă raritatea cu totul
stingheră, gracilă. Estetica binomului în cauză este fin pusă în partitură prin
fenotipul omului-de-legătură, acel medium fără de care corupția ar fi în bună
măsură debilă, dar prin contribuția căruia aceasta devine imperială. Sugestia
cu cartea de vizită a politicianului având semnătura acestuia pe verso, pentru a
deschide ușile altfel bine păzite de secretare trupeșe, este o tușă bine pusă
într-un tablou de un expresionism mereu upgrade-at.
Omeneasca și ticăloasa prostie, iată o carte pe alocuri diluată prin unele
texte preluate mai puțin inspirat dintre cele publicate în revista Familia, ceea
ce afectează densitatea ideilor și scade tensiunea unui discurs început fulminant cu proza Pendulul și continuată prob cu analizele din opera lui Ion
Creangă. O selecție mai exigentă ar fi sporit considerabil valoarea cărții. Sunt
obligat, apoi, să precizez și faptul că nu trag, ca metaprost, nicio nădejde.
Domnul Ceac nu va repara pendula! Ar fi un prost fără pereche dacă ar face-o.
Preferă, cu înțelepciune, să trăiască în armonicele ei. Rămâne de investigat, de
către fiecare cititor în parte, dacă în armonicele pendulei sau în cele ale
prostiei.
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De la Timpul la Războiul

CONDIțII GRELE PENTRU PRESĂ
Cotidianul Războiul, editat de Grigore H. Grandea, şi-a avut cei mai
buni ani în perioada iulie 1877 – iunie 1879, când între el şi tipografii Thiel
şi Weiss a existat o bună înţelegere. Finanţatorii tipografi vor crede că vor
putea să adune profiturile singuri, fără să le mai împartă cu Grandea. Va fi
o greşeală, desigur, deoarece publicistul era sufletul gazetei, adică un jurnalist priceput, energic, plin de pasiune. Thiel şi Weiss nu vor ţine cont de
acest lucru şi-l vor îndepărta, ceea ce îl va forţa să editeze un alt ziar. Noua
publicație va ieşi pe piaţă abia în 25 martie (6 aprilie) 1880 şi va purta titlul...
Războiul1! Va fi astfel o nouă piesă în procesul cu tipografii.
Grandea tăria acum o dezamăgire în sens învers față de cea îndurată
anterior la Timpul, ziar care s-a ţinut cu greu pe linia de plutire. Când am
discutat despre condiţiile în care a apărut, am văzut că publicaţia era mai
degrabă rodul unei ambiţii, cea a boierilor din Partidul Conservator de a
avea o publicaţie a lor. Nu părea să fie însă şi o necesitate. Încă de atunci,
presa de partid era socotită ca unilaterală şi exclusivistă în abordări2.
Ofertele iniţiale de susţinere se vor dilua pe parcurs. După câteva luni, se
vede că nici trecerea „sub mâna lui Maiorescu” nu aduce decât uşoare
îmbunătăţiri. După ce Grandea a început să editeze Războiul, iar Slavici a
rămas aproape singur în redacţia Timpul, în vara şi toamna anului 1877 (în
1 Pavel Ţugui, Prefaţă, în Grigore H. Grandea, Scrieri, Editura Minerva, Bucureşti,
1975, p. XXI.
2 Ștefana-Oana Ciortea Neamtiu și Lucian-Vasile Szabo, ”Grigore H. Grandea:
Politics, Journalism and War”, Caiete critice, 1 (339), 2016, pp. 63-71.
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plin război!), avem imaginea dezastrului şi a sărăciei în care se putea zbate
o gazetă. Doar tenacitatea ziaristului ardelean a făcut ca aceasta să supravieţuiască până la venirea lui Eminescu. O va mai duce câţiva ani, grei din
cale-afară, însă acum erau amândoi prinşi cu scrierea şi redactarea foii. Va
veni şi Caragiale, dar mai târziu şi numai pentru un timp. Oricum, dramaturgul nu era omul care să reziste prea mult în atari condiţii editoriale disperate.
Se instituise şi un păgubos (se putea altfel!?) cerc vicios. Boierii nu
virau stipendiile angajate, iar ziariştii primeau plăţi ridicole. Astfel, Slavici
şi Eminescu îşi luau tot mai multe libertăţi. Scriau despre probleme sensibile pentru patronii conservatori, ba îi şi atacau uneori. Aceştia se ofuscau
şi legau şi mai strâns baierele pungii, nevrând să plătească pentru a le fi
lovite interesele3. Aflăm amănunte chiar de la Slavici: „Erau însă în Partidul
Conservator de atunci şi oameni de altminteri foarte cumsecade, care nu
vorbeau cu copiii lor româneşte, şi aceştia nu prea erau în stare să-şi dea
seamă despre o asemenea menire conservatoare (s. a.) a partidului din care
făceau parte. Timpul nu era deci sprijinit cum ar fi trebuit să fie.
Abonamentele nu erau destule. Vânzarea cu numărul era neînsemnată.
Anunţurile erau puţine. Ceea ce lipsea trebuia să se acopere din cotizaţiuni,
care erau pentru fiecare cu atât mai mari cu cât mai puţini luau parte la
ele”4. După cum se vede, prozatorul-jurnalist cunoștea rețeta succesului,
doar că nu-i ieșea! Alungat de Maiorescu, nici Grandea nu putea face mai
mult pentru Timpul, așa că a decis să iasă pe piață cu Războiul, dând în continuare o mână de ajutor la gazeta conservatoare, mai ales că erau vecini, cu
redacțiile în aceeași clădire.
Situaţia era dramatică, însă nu trebuie să ne închipuim că în alte
redacţii se stătea mai bine. Presa în epocă avea o situaţie dificilă. Abia peste
două decenii, când se va mări numărul ştiutorilor de carte, vor creşte
resursele şi vor fi introduse inovaţii tehnice şi în industria tipografică
românească, gazetele vor putea fi tipărite în condiţii mai bune şi vor costa
mai puţin, deci vor fi mai accesibile. Până atunci, scăparea era dată de
colaborarea cu partidele aflate la putere. Timpul însă nu putea beneficia de
această şansă, după cum recunoaşte chiar gazetarul ardelean: „Era în prima
parte a celor doisprezece ani de stăpânire liberală. Cei însetaţi de căpătuială
aveau puţină nădejde ca (sic) conservatorii să vie la putere şi mereu se
punea întrebarea dacă va mai putea ori nu să se susţie Timpul, de care azi
3 Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici: O geografie publicistică după gratii, Editura
Universității de Vest din Timișoara, 2012, p. 155.
4 În Ioan Slavici, Amintiri, Închisorile mele, Lumea prin care am trecut, Editura
Albatros, Bucureşti, 1998, p. 290.
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se interesau mai puţin decât ieri. Mai era apoi la mijloc şi răutatea lui
Caragiali, care-i cânta lui Eminescu mereu la ureche că e păcat de munca pe
care o pune pentru o cauză perdută. După părerea lui, era adecă «pe dric»
Partidul Conservator, care nu mai putea să-şi susţină cum se cade organul
de publicitate”5. Da, este acesta stilul lui Caragiale. Putem să-i recunoaştem
şi nota răutăciasă, însă el exprima atunci un adevăr de necontestat. Pe lângă
nesiguranţa finanţării, exista şi neîncredere. Una venită de la liderii conservatori, iar alta a propriilor redactori ai foii. În aceste condiţii este evident că
nu se putea face presă de calitate. Şi, totuşi, în acest cotidian aveau să apară
cele mai multe dintre piesele jurnalistice ale lui Eminescu, unele semnate
de Slavici, dar şi câteva articole de poziţie sub semnătura lui Caragiale...

DINCOLO DE CORVOADA GAZETĂRIEI
Constantin Bacalbaşa va aminti în memoriile sale că prinţul Grigore
Sturdza (cunoscut şi ca „beizadea Mitică” ori „beizadea Viţel”, pentru că se
antrena ridicând un viţel!) a finanaţat editarea unui cotidian de format
mare cu titlul Democraţia naţională6. Ziarul a trăit până în luna septembrie a aului 1880. Gr. H. Grandea va fi plasat în rolul de editor al publicaţiei
cu accente rusofile, ceea ce are darul de a surprinde, cunoscută fiind poziţia
lui de denunţare a abuzurilor Imperiului Ţarist. Mai mult, sunt contestate
şi calităţile sale publicistice: „Ziarul, redactat tern şi fără nerv, îl avea ca redactor şef pe poetul şi publicistul Gr. H. Grandea”7. Tiberiu Avramescu va
considera inclusiv despre Războiul că a fost un ziar slab, notând că „publicaţia dirijată de G. H. Grandea are un loc modest în istoria presei noastre”8,
afirmaţie cu care nu putem fi de acord din mai multe motive, unele fiind
dezvoltate anterior.
Mai târziu, după un deceniu, Grigore H. Grandea s-a împăcat cu
Maiorescu, care, la începutul anului 1889, la numit suplinitor la o şcoală din
Bacău9. Aici a cunoscut-o pe văduva Fotinia Bâcu, care îi va deveni cea de
a treia nevastă. Începe drumeţii în munţi, iar viaţa pare mai liniştită. Este
însă permanent ameninţat cu îndepărtarea din post, pentru că nu se putea
5 Idem, p. 291.
6 Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată (1878-1884), Editura Eminescu, Bucureşti,
1993, p. 71.
7 Tiberiu Avramenscu, notă în Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, vol. I (18711877), Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 79.
8 Idem, p. 147.
9 Titu Maiorescu a redevenit ministru al Instrucţiunii şi Cultelor în guvernul conservator ce
a urmat lungii dominaţii liberale din 1876 până în 1888.
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titulariza. Trebuie amintit că Grigore H. Grandea a urmat studii universitare la Facultatea de litere şi filosofie din Bucureşti (deşi nu terminase liceul),
iar în 1866 a ajuns la Liège. A avut rezultate bune aici þi era pe cale să-şi ia
doctoratul. S-a îmbolnăvit şi nu a mai dat ultimele examene. Acest fapt l-a
pus în situaţii oarecum penibile, fiind mereu la mila guvernului pentru un
post de profesor suplinitor, deoarece activitatea jurnalistică sau cea de scriitor i-au adus puţine venituri. La 54 de ani, G. H. Grandea se pregătea să-şi
susţină examenul de licenţă la Universitatea din Bucureşti, prevăzut pentru
toamna anului 1897. Nu a mai apucat. În vară s-a îmbolnăvit grav, fiind
paralizat parţial din cauza unui accident cerebral. A urmat o suferinţă cumplită, de care moartea l-a izbăvit la 8 noiembrie10. Se stingea astfel aproape
complet uitat unul dintre cei mai mari jurnalişti ai României.

CORESPONDENŢE, TELEGRAME, SPICURI
În primele numere, Războiul nu a avut relatări directe din teatrele de
operaţiuni. Se va recurge la o soluţie ce va fi permanentizată, cea a preluării
ştirilor din publicaţiile străine sau, mai rar, din cele româneşti ori de la
agenţiile de presă Havas şi Reuter. Este citată şi agenţia Wolff, despre care
se înştiinţează că a refuzat să mai transmită comunicatele prezentate de
Poartă. Apare şi o agenţie Stefani. Desigur, unele informaţii veneau din
surse oficiale. În epocă exista cutuma difuzării ştirilor de către Ministerul
Război. Bănuim că, din cauza poziţiei sale antiguvernamentale, Grandea
ajungea mai greu la ele. Ne întemeiem afirmaţia pe constatarea făcută de
Slavici în acest sens, el solicitând, de altfel, o procedură nouă, cea de afişare
a informaţiilor de pe front pe uşa instituţiei, pentru ca toţi jurnaliştii să le
poată vedea şi copia, fără discriminare. Grandea va cere chiar ca informaţiile să fie difuzate în scris: „Nu pretindem ca Monitorul Oficial să arate planurile şi mişcările armatei, dar credem că opinia publică este în drept să
ceară de la guvern ca s-o înştiinţeze cel puţin de acele evenimente zilnice,
de acele fapte împlinite privitoare la armata noastră şi care nu pot constitui
vreun secret”11.
Un răspuns în găsim în după două săptămâni, când Războiul preia
un comunicat publicat în Monitorul oficial invocat mai sus. Text este foarte
important pentru a înţelege atitudinea guvernului român faţă de condiţia
presei din acea perioadă. Asupra mass-mediei nu se instituise niciun fel de
cenzură, ceea ce este o atitudine stranie, deoarece atât înainte, cât şi după
10 Ștefana-Oana Ciortea Neamtiu și Lucian-Vasile Szabo, op. cit.
11 Războiul, I, nr. 24, 15 (27) august 1877.
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această confruntare armată restricţiile la la adresa presei au fost şi vor fi
drastice! În comunicatul amintit se spunea: „Guvernul lasă presei libertatea
cea mai (sic) absolută, încât se atinge de polemica internă chiar până la
injurii”12. Problema apărea însă cu datele despre armată şi mişcările de pe
front. Comunicatul guvernamental constata că unlele publicaţii dăduseră
informaţii despre poziţiile şi numărul trupelor, despre armament şi calibrele
existente, exemplificând cu cotidienele Timpul şi România liberă.
Guvernul se arăta hotărât să aplice legile militare contra autorilor unor astfel de fapte, dar mai înainte făcea un apel la patriotismul şi umanitatea
redactorilor în selectarea şi publicarea ştirilor cu un astfel de impact.

12 Războiul, I, nr. 46, 6 (18) septembrie 1877.
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Analiză și sinteză.
O lucrare fundamentală de istorie literară
Cu Poezia românească neomodernistă (Editura Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2018), carte masivă (peste 800 de pagini), Ion Pop realizează
nu doar un capitol important de istorie literară, ci și, prin numărul mare de
„actanți” (peste 100), un cvasidicționar amplu cuprinzând atât nume de
prim-plan, cât și personaje de raftul doi care desenează contextul istoricoestetic al perioadei neomoderniste (generația „șaizecistă”). Prefixul „neo” a
avut inițial un sens peiorativ; lui I. B. Lefter, se pare, îi aparține paternitatea
termenului „neomodernism”, pe când M. Cărtărescu acordă în Postmodernismul românesc o semantică prin „conceptul” de „tardo-modernism”.
Argumentul cu care debutează întinsul studiu se deschide cu un paragraf menit să precizeze demersul critic ulterior, distribuit în mai multe
compartimente, perspectiva generală fiind, desigur, una istorică: „Propun
acum, după o primă încercare de evaluare în Poezia unei generații (1973),
mult lacunară, redusă atunci doar la zece profiluri, a liricii românești din
anii ’60, numită astăzi «neomodernistă», o hartă mai extinsă a aceluiași teritoriu. Una ce nu poate fi, totuși, completă, imagine a unui timp și spațiu
de creație aproximate între repere precum gruparea din jurul revistei clujene Steaua și – dincolo de munți – cu numele emblematic al lui Nicolae
Labiș, autorul Luptei cu inerția, și «momentul Echinox», ilustrat de tineri
poeți ai anilor 70: adică un parcurs de la «paranteza realist-socialistă», zisă
și «proletcultistă» a poeziei noastre, la ultima manifestare semnificativă în
plan istorico-literar a modernismului”.
Capitolele sunt structurate după varii însușiri, cel general fiind
cronologic, dar mai ales criteriile tematice și cele stilistice precumpănesc,
fără a fi singurele, „universul imaginar”, viziunea poetică adăugându-i-se.
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Capitolul prim e destinat câtorva membri ai „Cercului literar de la Sibiu” (R. Stanca.
Șt. A. Doinaș, I. Negoițescu, Eta Boeriu, I.
Olteanu) aceștia integrându-se unor Debuturi întârziate motivat. Aflat „sub vremi”,
cerchiștii au cunoscut „fractura istorică” (de
după 1944) care „a deviat de la drumul
anunțat inițial câteva destine poetice de mari
perspective, a obligat la subordonări
circumstanțiale care au alterat, măcar parțial,
universuri în plină construcție, întârziindu-le
procesul de articulare și afirmare”.
În procesul de eliberare a poeziei de
sub preceptele „realist-socialiste” în favoarea
esteticului, un rol semnificativ l-a avut gruparea de la Steaua, lider fiind A. E. Baconsky.
Momentul Nicolae Labiș implică un
rol simbolic „în procesul desprinderii de
dogmatismul «realismului socialist»”, spațiul
poetic, „lupta cu inerția” fiind continuate de
câțiva succesori.
Capitole distincte, definitorii prin elemente atipice, neîncadrabile unei grupări,
dar deținând trăsături particulare, sunt: Fenomenul Nichita Stănescu, Evanescența
realului, ficțiunea ca mod de existență. Mircea Ivănescu, Lirica intelectualizată. „Jocul
ideilor cu fantezia”: Gh. Grigurcu.
Formularea „Fenomenul Nichita
Stănescu” i-a fost sugerată autorului de către
G. Călinescu, care vorbise despre „Fenomenul arghezian”: „Un «fenomen» a fost și Nichita Stănescu pentru anii 60 ai poeziei românești, deschizător de drumuri al unei mari
generații lirice și revoluționar, în felul său, al
limbajului poetic ce-și recâștiga, în fine, drepturile după mutilările și cenzurile «realismului socialist»”.
Mircea Ivănescu, aparținând ca vârstă
„șaizeciștilor” debutează târziu, lirica sa nea-

Ion Pop,
Poezia românească
neomodernistă,
Ed. Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2018
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propiindu-se de cea a confraților de generație: „Modelele și exemplele
scrisului său se aflau în altă parte decât cele ale congenerilor, adică în zona
anglo-saxonă, mai exact americană, /…/ aproape deloc îndatorată unei
poetici a transfigurării «realului», ci orientată spre un biografism mai modest și mai comun și către o nespectacoloasă, și ea, lume a obiectelor”.
Gh. Grigurcu, adversar de la început al liricii confesive, „a cultivat de
la început o poezie cvasiimpersonală, epurată de «accidentele» subiectivității, ca și de excesul de materie și culoare a obiectelor exterioare”.
Seria clasificărilor tipologice este extrem de amplă, ilustrative fiind
grupări de genul: Tradiționalismul actualizat, Baladiști, trubaduri,
oficianți ai ritualului liric, Lirica reflexivă. Angajamentul etic, Poezia în
for, fantezism ironic, parodic, elegiac, Remodelări expresioniste,
„Onirismul estetic” și împrejurimile, Poezia printre cărți, Momentul
Echinox.
În final (Addenda), Ion Pop, critic adesea „de întâmpinare” și poet
neomodernist deopotrivă, se află într-o firească dilemă personală – să-și
comenteze propria creație poetică sau să nu se includă tipologiei neomoderniste. Ezitant, riscând chiar, Ion Pop abordează prima variantă.
Confesându-se cu discreție, trimițând uneori la grave stări autobiografice
autorul, raportându-se și la „poezia criticilor” (Fl. Manolescu publicase
cândva o antologie cu acest titlu), bazându-se și pe interpretările altora, se
autocomentează precizând: „Nu o fac din orgoliu și dintr-o hipertrofiată
conștiință a valorii proprii, conștient fiind de marea relativitate a atâtor
construcții încercate fie și în «partea cea mai rezistentă a biologiei umane»,
cum s-a spus despre cuvânt, ci dintr-un fel de sentiment al datoriei de
istoric literar”.
Exegeza exemplară a lui Ion Pop, departe de uscăciunea academică a
unor confrați, se definește prin rigoarea interpretării, prin acribie și finețea
analizei, prin fluența stilului învăluitor, filiațiile stabilite, ca și onestitatea
bibliografică, asociindu-se stilului alert, plin de nuanțe, echilibrat dar
sugestiv.
O bună parte din atributele omului Ion Pop – onestitatea, discreția,
eleganța – se integrează discursului critic. Celebra spusă a lui Buffon pare a
i se potrivi perfect: „Le style c’est l’homme même”.
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Lovecraftiana
Proza horror românească nu are o tradiție proprie. Cu excepția prozatorului Răzvan Țuculescu (Gotathea, 2008) și a altor câtorva autori ocazionali de proze scurte într-ale domeniului sau având numai tangență cu el,
imaginația originală românească nu s-a manifestat în această direcție. În
2014, Mircea Pricăjan și Mihai Adăscăliței luau inițiativa de a aduce „...un
tribut operei lui H.P. Lovecraft prin realizarea unei antologii tematice cu
povestiri caracterizate de elementele literaturii lovecraftiene, dar fără a le
neglija pe cele specifice literaturii autohtone. Povestirile trebuie să aibă ca
element comun și România, fie ca loc de desfășurare a poveștii, fie ca naţionalitate a personajelor sau a elementelor cotidiene, istorice, folclorice și
mitologice care se îmbină cu elementele lovecraftiene”. Deocamdată, proiectul nu s-a materializat, semn că lucrurile nu s-au „copt” încă pentru o
asemenea punere în act.
Poate că pentru o astfel de realizare ar trebui pregătit terenul și
printr-o înțelegere mai clară a principalelor caracteristici ale „terenului”.
Un glas foarte avizat lămurește: „Ce definește o povestire «lovecraftiană»?
Această aparent simplă întrebare este, de fapt, plină de ambiguități,
perplexități și paradoxuri, căci termenul poate include totul, de la pastișele
cele mai servile care caută (de obicei fără succes) să mimeze proza densă și
flamboiantă a lui Lovecraft și să replice mecanic zeilor, personajelor și locurilor sale, până la povestiri care țes aluziv pe teme fundamentale și cu o
imagerie din Lovecraft, până la parodii mergând de la cele pline de
afecțiune ..., până la cele ușor rău intenționate...” (S.T. Joshi, Introducere,
în Black Wings of Cthulhu 2. Eighteen Tales of lovecraftian Horror, ed.
S.T. Joshi, Titan Books, 2012). După același pasionat editor, „... devine vital,
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atât pentru scriitori, cât și pentru cititori, să înțeleagă esența universului
lovecraftian și instrumentele literare prin care el [scriitorul – n O.P.]
obișnuia să își transmită principiile estetice și filosofice” (ibidem, p. 8).
Joshi evoca, doi ani mai târziu, „Elementele de bază ale universului
ficțional al lui Lovecraft – insignifianța cosmică a întregii vieți umane ca o
consecință a nemărginirii spațiale și temporale a universului; un simț
pasionat al uimirii și terorii care pândește în locuri obscure pe care secolele
le-au uitat vreme îndelungată; suspiciunea că ororile «dinafară» pot fi ușor
transformate în orori care infestează mintea, trupul și spiritul cuiva; și, în
general, un simț perturbant al lumilor paralele ce pândesc de după colț, înafara
ariei vizibile – sunt inepuizabil maleabile și transmutabile, astfel încât pot
servi la întemeierea poveștilor care, la suprafață, pot părea orice, doar lovecraftiene nu” (S.T. Joshi, Introducere, în Black Wings of Cthulhu 3. Eighteen Tales
of lovecraftian Horror, ed. S.T. Joshi, Titan Books, 2014, p. 9).
Excelent cunoscător al prozei lui P.J. Lovecraft, inițiatorul american al antologiilor de proză lovecraftiană are meritul de a fi adus la deplina
conștiință de sine profesională și la o vizibilă autonomizare universul construit în paradigma autorului preferat, impunând un gen nou de literatură
aflat la intersecția dintre S.F., horror și fantastic, nu fără nuanțe de supranatural, pe de o parte, și de naturalism psihopatologic, pe de alta. În universul S.F. prozele lui E.A. Poe și Bram Stoker, ale lui William Wilkie Collins și
chiar ale lui Arthur Conan Doyle lasă urme rodnice, împletindu-se într-o
expresie originală, deschizătoare de căi.
Pe neobservate, timp de circa trei decenii, prozatorul, eseistul și
istoricul literar (al literaturii S.F.) Mircea Opriță și-a dublat, cu destulă
discreție, activitatea de artist original prin munca ancilară de traducător. El
s-a devotat cu pasiune, persuasiv, traducerii unui clasic al literaturii S.F.,
horror și fantastice, americanul P.H. Lovecraft (1890 – 1937), maestru incontestabil al genului până la revoluție aproape necunoscut la noi. În
S.U.A., un editor s-a specializat în editarea anuală de antologii de proză horror lovecraftiană, invitându-i pe cei mai de seamă prozatori în genul respectiv. Au apărut deja șase volume până astăzi sub numele generic Aripile
negre ale lui Cthulhu, semn că autorul celebrat a depășit stadiul de mit literar și a ajuns deja un continent ficțional de sine stătător.
Față de asemenea derulări cultura română nu putea rămâne indiferentă, măcar pentru că, începând din anii 50 ai secolului trecut, aici s-a
dezvoltat un interes constant față de S.F., iar proza fantastică a fost
îmbogățită de unii prozatori români cu opere nemuritoare. Începând de
imediat după revoluție, pe când Editura Nemira se specializase în traducerea și publicarea de scrieri S.F., Mircea Opriță a început să publice un șir de
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antologii din opera lovecraftiană. Datorită lui și a diferitelor volume în care
a antologat creația lui Lovecraft, autorul nord-american beneficiază astăzi
de o reprezentare substanțială în circuitul nostru cultural. După traducerile
Silviei Colfescu din Monstrul din prag (1993) au urmat consecvent și ritmic
Demoni și miracole (2005), Dagon și alte povestiri macabre (2005),
Prizonierul faraonilor și alte orori povestite (2009), Blestemul din
Sarnath (2013). Titlurilor acestei salbe de volume care pun la dispoziția
pasionaților o porțiune consistentă din moștenirea rămasă pe urma straniului maestru li se adaugă și antologia transpusă în română de Ligia
Caranfil, Chemarea lui Cthulhu (2009) și transpunerea datorată lui Mircea
Pricăjan, romanul În Munții Nebuniei (2013). În acest fel, pe nesimțite,
printr-un efort constant, suntem în prezent în posesia unui corpus lovecraftian notabil, ceea ce face posibille atât cunoașterea temeinică a scrisului fascinantului prozator, cât și abordarea sa critică de către potențialii critici
îndrăgostiți de subiect. Dar nu numai atât. Asistăm și la proliferarea operei
prozatorului român care este Mircea Opriță în direcția „împământenirii”
unui autor străin de mare prestigiu, și – alături de alți merituoși comilitoni
– chiar a unui tip de literatură inexistent încă în cultura noastră (sau nerecunoscut ca atare).
Mai departe... nu ne mai rămâne decât să vedem ce va mai traduce
Mircea Opriță din P.H. Lovecraft, ce vor mai face ceilalți traducători români
ai autorului american și dacă literatura română se va împlini și printr-o
creație originală pe liniamente lovecraftiene.
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Chipul femeii în oglinzi strâmbe

Pe la sfârșitul celui de-al cincilea deceniu al veacului trecut Editura
Gallimard publica „Biblia” (neo) feminismului contemporan. E vorba despre volumul Al doilea sex, scris de Simone de Beauvoir. După o jumătate
de veac, prin tălmăcirea Dianei Bolcu, odată cu publicarea ei la Editura Univers, în anul 1998, această carte-explozivă, care a generat controverse și
scandal încă de la apariția sa, devenea accesibilă și cititorului valah, indiferent de sexul său.
Prin tematica ei (condiția femeii, oglindită de o femeie), prin
conținut, prin melanjul ideatic existențialisto-marxist, ce se încadrează perfect în noua ideologie a corectitudinii politice, dar mai cu seamă prin
formulările stupefiante și judecățile iconoclaste, Al doilea sex izbutea să-i
scandalizeze până și pe unii din prietenii autoarei, cum a fost de pildă scriitorul și filosoful Albert Camus, care o acuza că prin textul ei n-a fost ridiculizat numai bărbatul, ci și omul în general…
„Nu te naști, ci devii femeie” (Vol. II, p.8). Aceasta-i teza fundamentală a cărții. Numai că acest enunț axiomatic e, în fapt, o parafrază după o
vorbă celebră spusă/scrisă de „Patriarhul” existențialismului ateu, filosoful
francez Jean Paul Sartre, cu care de altfel autoarea a conviețuit o bună bucată de vreme. În Ființa și neantul acest Sartre afirmă apodictic că „existența precede esența”, că „nu există natură umană” și că, în cele din urmă,
„nu te naști ci devii om”. După cum se vede, în consonanță cu ideile lui
Sartre, autoarea ne spune că nu există nicio diferență naturală dintre bărbat
și femeie, întrucât nu există natură umană, că această diferență e artificială,
fiind de ordin socio-cultural, căci „ansamblul civilizației elaborează acest
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produs intermediar între mascul și castrat care este îndeobște calificat
drept feminin” (Vol. II, p. 8).
Mai mult, împrumutând o idee formulată de Friedrich Engels în
Originea familiei, a proprietății private și a statului, care opina că prima
formă de exploatare a omului de către om a reprezentat-o asuprirea femeii
de către bărbat, adică a soției de către soț, o formă originară de subjugare
ce s-a născut odată cu impunerea căsătoriei și a proprietății private, care au
înlocuit devălmășia, inclusiv cea sexuală, ce exista în comuna primitivă.
„Detronată de apariția proprietății private, femeia își vedea soarta legată, de-a lungul secolelor, tocmai de proprietatea privată” (Vol. II, p.
106)
După același calapod marxist, Simone de Beauvoir susține că „în
ochii femeilor forța creează dreptul, pentru că drepturile pe care le recunosc bărbaților vin din forța acestora” (Vol. II, p. 342). În patriarhat sau în
falocrație, cum spun feministele „soarta femeii e supunerea și respectul”
(Vol. II, p. 339). Mai mult, adresându-se femeilor, autoarea subliniază că
„istoria ne-a arătat că bărbații au avut întotdeauna puterile concrete,…,
ei au considerat folositor ca femeia să fie menținută într-o stare de dependență…” (Vol. I, p. 174), ceea ce înseamnă că ea „este sclavă, chiar și atunci
când se poartă cu o aparentă libertate… Dacă are impresia că el este victima, este pentru că sarcinile pe care le suportă sunt mai evidente; femeia
se hrănește din el (din bărbat, n.m.) ca un parazit, dar un parazit nu este
stăpân triumfător” (Vol. II, p. 229).
Analizând modul de judecată al femeii măritate, autoarea ne spune
că aceasta „privește membrul viril ca pe o anume provizie de plăcere cu
care se arată la fel de avară ca față de conservele încuiate în dulap. Dacă
bărbatul îi dă din ea și vecinei, nu-i mai rămâne mare lucru ei. De aceea
îi examinează bănuitoare lenjeria să vadă dacă nu cumva a risipit
prețioasa sămânță” (Vol. II, p. 178). Beauvoir crede că în mintea aceleiași
femei măritate „a păstra un soț e o meserie, iar a păstra un amant e o
chemare divină” (Vol. II, p. 399). Mai mult decât atât, „prin însăși esența
ei femeia este nestatornică, precum apa este fluidă, și nicio forță
omenească nu poate contrazice acest adevăr natural” (Vol. II, p. 222). Dar
asta înseamnă că, prin natura sa, femeia este și o ființă capricioasă.
„Capriciul este imprevizibil. El împrumută femeii grația apei unduitoare;
minciuna o împodobește cu sclipiri fascinante; cochetăria, perversitatea
chiar îi dau un parfum amețitor; înșelătoare, nestatornică, neînțeleasă,
mincinoasă, astfel se pretează cel mai bine dorințelor contradictorii ale
bărbatului” (Vol. I, p. 225). Scandaloase cuvinte, nu-i așa? Însă ele au fost
spuse de o feministă misandră, care disprețuiește/urăște bărbatul, și nu de
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un bărbat misogin. Aceeași proorociță a feminismului apusean ne mai spune că în societatea falocratică bărbatul este „tiran fără
să vrea, călău în ciuda voinței sale… acest
celălalt are chip dușman” (Vol. II, p. 405).
Din aceste pricini, după orice feministă,
femeia care se respectă are datoria să lupte
pentru eliberarea sa din sclavia conjugală,
pentru „impunerea unei vieți sexuale libere”
(Vol. II, p. 426), nădăjduind că la finalul
acestei lupte „maternitatea liberă va fi
admisă în societate” (Vol. II, p. 428), ceea ce
înseamnă revenirea, evident pe o treaptă superioară, la devălmășia sexuală întâlnită în
comuna primitivă!
Asumându-și rolul de călăuză în lupta
pentru emanciparea femeii, Simone de
Beauvoir ne avertizează că aceasta va dura
„atâta timp cât se va perpetua feminitatea
ca atare,…, iar devalorizarea feminității a
fost o etapă necesară a evoluției umane”
(Vol. II, p. 445). Și dacă Marx susținea că
istoria omenirii este istoria luptei de clasă,
pe aceeași linie (neo) feministele proclamă
că această luptă se oglindește în lupta dintre
sexe, o luptă al cărui țel sublim îl reprezintă
eliberarea femeii de sub sclavia conjugală pe
care o impune căsătoria. „A elibera femeia
înseamnă a refuza s-o închizi în raporturile
care o leagă de bărbat…”(Vol. II, p. 454),
ceea ce înseamnă răsturnarea ordinii sociale
patriarhale și impunerea ordinii devălmașe
sau comuniste, o ordine ce abolește orice
diferențe, inclusiv cele de natură sexuală, generatoare de asuprire și exploatare a omului de
către om, plămădindu-se astfel Noul Eden
bazat pe egalitate și frățietate, indiferent de
rasă, gen, orientare sexuală ș.a.m.d.
Dacă nu greșesc, cam așa judecă feministele pur sânge. Numai că acest soi de ju-
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decată, așa cum se oglindește ea și în Al doilea sex, e nițel misandru,
exprimând disprețul față de bărbat. Misandrele, din păcate, sunt însă
acompaniate de misogini, formând împreună două categorii de sexiști incapabili să-l valorizeze corect pe celălalt. Iar dacă nu suntem farisei și ipocriți,
vom admite că în fiecare dintre noi, în doze mai mici ori mai mari, mai bine
ori mai prost camuflate, există impulsuri sexiste, caz în care-i musai să fim
educați și să ne schimbăm mentalitatea, așa cum ne-o cer partizanii corectitudinii politice.
Numai că unii sunt ostili acestei învățături. Și-aici l-aș încadra pe
eseistul Sorin Lavric, care ignoră cu bună știință această ideologie (neo)
marxistă, ce a pătruns subtil și constant inclusiv pe plaiurile noastre mioritice. Că este așa, o confirmă ultima sa carte, care i-a scandalizat pe apostolii valahi ai corectitudinii politice. Și este vorba despre Decoct de femeie,
apărut în acest an la Editura Ideea Europeană. Dovada incontestabilă a
scandalizării e dată, printre altele, și de sumedenia de cronici vitriolante –
scrise de femei și bărbați deopotrivă, și i-aș menționa aici pe Florin Iaru și
Irina Petraș, în care analiza critică se suprapune cu argumentum ad hominem sau atacul la persoană – ce au găsit găzduire în paginile celor mai
importante reviste literare de la noi.
Din câte îmi pot da seama, pricina criticilor vehemente și violente se
află în judecățile și afirmațiile iconoclaste ale autorului, care-s total opuse
celor formulate de Simone de Beauvoir în Al doilea sex. Fără inhibiții, încă
din Prolog, Sorin Lavric mărturisește că scopul demersului său este „filosofia femeii ci apologia ei” (p. 9), reiterând acest motiv de 3/4 ori pe parcursul
cărții. Cu un asemenea țel în minte, autorul n-a căutat nicio clipă să nu deranjeze ori să nu menajeze vanitățile și sensibilitățile virtualului cititor care
ar împărtăși valorile propovăduite de neomarxiști și feministe. Așa că, cu
talent literar și ambiții filosofice, autorul ne avertizează că „ceea ce năzuiesc
e să prind esența femeii cu ajutorul abstracțiilor” (p. 11). Ca să-și atingă
acest obiectiv, filosoful construiește o ingenioasă paradigmă analitică,
articulată pe 10 scheme sofisticate, ce pornesc de la „simpla inducție, și nimic mai mult” (p. 12).
Urmărind să urzească o „doctrină mistică” a femeii, Sorin Lavric ne informează că „rostul acestei cărți nu este să se conformeze unui tipar dat, ci să
propună unul nou” (p. 24). În consecință, el ne oferă acest subtil decalog
hermeneutico-analitic al femeii, care debutează cu triada „gestus – motus –
actus ”,adică analiza gesturilor, a mișcărilor și a actelor femeii, și se finalizează
cu o altă triadă „badinerie – tachinerie – parigorie”, ce se referă la hârjoana
jucăușă, la răutatea voluptoasă și la nevoia de mângâiere de dinainte, din timpul și după drăgosteala finalizată cu „ciocnirea symplegadică”.
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Autorul opinează că orice femeie trăiește în căutarea „unității mistice”, care-i o unitate tainică și pură. Numai că în această aventură de căutare
a unității pot apărea înălțări sau prăbușiri ale nimfei. Astfel dezmiardă autorul femeia. Înălțările și prăbușirile femeii se pot produce numai atunci
când este atins unul din cele două puncte: „punctumdocimazic și punctumsaliens”, ce exprimă fragilitatea, vulnerabilitatea, dar și extazul femeii. Atingerea punctului docimazic produce prăbușirea și declinul, pe când punctumsaliens, ca punct săltător, indică „direcția urcătoare ce scoate femeia
din rutina blazată a prestigiilor (trucuri, n.m.) spre a o urca pe orbita
creșterii în duh” (p. 42).
Pe baza acestui eșafodaj analitic, filosoful are ambiția să treacă de la
individualul concret la generalul abstract, adică la concept, iar de aici să
ajungă la simbolul nimfei ce reprezintă „capătul de drum în efortul de a
absorbi esența femeii” (p. 77). Acest simbol al nimfei este, pentru Sorin Lavric, „un decoct de femeie în varianta speculativă a evocării prin concepte”
(p. 48).
Or, după cum ar spune Max Weber, pe baza acestei paradigme,
autorul ne oferă nu mai puțin de șase ideal-tipuri ale feminității. Toate, dar
absolut toate aceste modele fac referire la femeia jună, căci „la vârsta
nubilă orice femeie intră în tiparul uneia din cele șase decocturi, ele
epuizând gama de trăsături tipologice ale adolescenței feminine. Cu alte
cuvinte orice fată între 15 și 25 de ani este fie arcan (mulierabscondita) fie
arlechin (mulier ludica), fie gheizer (mulierrixosa), fie trident (mulier
domina), fie hidră (mulierfornicata), fie gargui (mulier placida). Sau un
amestec a măcar două dintre cele șase decocturi” (p. 228 - 229).
În cartea lui Sorin Lavric aceste simboluri/decocturi de femeie au
trup și nume, chiar dacă-i fictiv, autorul portretizându-le cu eleganță și rafinament literar în tot atâtea capitole, ce însumează două treimi din
conținutul volumului. După gusturile mele, cele șase nimfe/femei zugrăvite
de autor în tot atâtea tablouri ni se prezintă printr-un profil bine individualizat și bine conturat. Din aceste pricini e obligatoriu să le prezint, chiar și
succint pe fiecare.
Așadar, în primul tablou regăsim „simbolul feminin al arcanului”,
identificabil cu o anume Delia sau mulierabscondita, adică femeia ascunsă,
alintată „piroșca”, o femeie ce „excela în scrisul confesiv”. După cum
mărturisește autorul, numai în cazul ei a avut ocazia să întâlnească „punctumsaliens de maximă intensitate” (p. 49). Delia „era apoteoza unui suflet
cupid (lacom, n.m.) peste care se altoise un atanorlabios” (p. 61). Cu ajutorul muzicii interpretate la orgă ori pian, piroșca „își atingea punctumsaliens, punctul vulnerabil care o muta într-o stare de exaltare morbidă”
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(p. 64). Lipsită de imbold ludic, Delia „nu avea snopul de schime (gesturi,
n.m.) ce alcătuiesc badineria unei femei în vinele căreia imboldul fornicator tinde să culmineze în actus” (p. 70), ceea ce însemna că ea n-avea nevoie
de hârjoneală în preludiu.
Arlechinul, al doilea decoct de femeie, poartă numele de Otilia sau
mulier ludica, adică femeia jucăușă și sprințară. Alintată „bursuca”, ea era
o „femeie de tip etuvă ale cărei acte izbucneau dintr-o patimă atât de puternică încât încercarea de a o zăgăzui echivala cu o ofensă. Pusă în fața
refuzului, reacția imediată era un potop de lacrimi ce-i curgeau pe obraji
într-o deplină muțenie…” (p.76)… „Lectura era pentru ea, punctumsaliens… Grație lecturii, predispoziția amoroasă a Otiliei era copioasă,
intelectul ei asmuțindu-i până la exacerbare poftele sprintice…” (p. 32).
Simbolul gheizerului e întrupat în Carmen sau mulierrixosa, adică
femeia certăreață, pusă pe harță tot timpul care-i mereu bosumflată și
nemulțumită. Carmen e alintată cu numele nimfei Egeria, soția lui Numai
Pompilius. În preajma acestei muze „bărbații sunt creatori atunci când ea
îi aduce fie la exasperare fie la euforie…” (p. 102). „Colerică și dogoritoare,
prin emanația pielii, era rece prin inerția sufletului” (p. 108). „Nu era o copilă, ci o tânără înzestrată cu darul piroclastic (al focăciunii, n.m.) de a-mi
topi vanitatea de satir (bărbat, n.m.) încărunțit” (p. 123).
Tridentul era reprezentat de Maria sau mulier domina, alintată
„himera”. Era un soi de amazoană care dorea să controleze totul. „Lângă
ea, bivolii încinși în căutarea unui nămol răcoros își găseau liman” (p.
127). Maria, ca mulier domina, era femeia stăpână… pe situație. Ea urmărea
să-i preschimbe pe bărbați „în mijloace slujind unicului scop a cărei
aspirație o împlinea: voluptatea de a fi femeie” (p. 129). Himera admira
mintea și detesta neglijența bărbaților, „între cele două sentimente intercalându-se doar patima cu care-și degusta trupul în momentele de apogeu
adulterin. Atunci se lăsa în abandon smerit la discreția silenului…”(p. 131).
Hidra sau mulier fornicata, adică „femeia rea de muscă”, cu mâncărimi și furnicături, alintată „meduza”, poartă numele de Irina. Era „nesățioasă în sens fornicator, dornică de sparagmos (zvârcoliri, răsuciri…
n.m.) precum o lebădă ahtiată după unduirea valurilor bezmetice. De altminteri, dacă ar exista o scală a nesațului după amor sprintic (fără inhibiții, frâne, n.m.) pornirile Irinei ar fi atins vârful ierarhiei…” (p. 153/154).
În fine, cel de-al șaselea decoct de femeie e reprezentat de simbolul
gurguiului, adică al jgheabului ori al burlanului ce absoarbe aluviunile. El
poartă numele de Diana sau mulier placida, adică femeia ștearsă, alintată
„lăcusta”, grație membrelor lungi. „Diana era o pasăre cu apetit bârfitor…
Numai că această pasăre se afla în posesia unui filon de nuri (stimuli ispi-
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titori, n.m.) cum n-am mai întâlnit vreodată… Diana era un mănunchi de
ademeniri dospind în matca unor proporții perfecte, iar binomul nuriproporție eclipsa bogăția de defecte care-i presărau ființa…” (p. 186). Ea
n-avea nevoie de tandrețe și nici de blândețe, o nevoie compensatorie „pe
care o femeie o simte după încheierea oficiului simplegadic (al ciocnirii a
două stihii în timpul drăgostelii, n.m.) nu îi intra în obișnuință” (p. 199).
Or, cu toate că n-am semnalat decât o fărâmă din însușirile celor șase
ideal-tipuri de nimfe/femei, mă opresc aici cu spicuirile din carte, lăsând
bucuria cititorului, fie nimfă, fie silen, să le descopere și să le judece singur.
Autorul, deși se străduiește și deseori izbutește să-și camufleze misoginismul, acest misoginism este totuși recognoscibil în unele pagini ale cărții,
prin afirmații de genul: „O femeie nu se dezvăluie, ci se desface.” (p. 118),
sau „Când te afli în preajma unei femei, nu întâlnești mai întâi un trup, ci
o pânză de nuri alcătuind un câmp de atracții… Iată de ce întâlnirea cu
câmpul atavic al nimfei, fie el ilecebric sau piroclastic, e primordial, și asta
fiindcă e irațional, prelogic și cu totul spontan…” (p. 127).
Iar dacă pentru Sorin Lavric „O mie de femei erudite strânse laolaltă
nu fac cât fascinația uneia singure din cele care au privilegiul nurilor” (p.
8), atunci atracția și uniunea dintre bărbat și femeie, numită îndeobște dragoste, nu par să aibă același izvor, căci „cuvântul dragoste nu are deloc același înțeles pentru cele două sexe, și aceasta este sursa gravă a unor
neînțelegeri care le separă”. La prima vedere, am putea fi tentați să
atribuim aceste cuvinte lui Sorin Lavric sau oricărui misogin. Numai că,
surpriză, ele au fost spuse de Simone de Beauvoir în Al doilea sex, volumul
II, p. 380. Și-atunci, vorba lui Lenin, ce-i de făcut? Poate n-ar fi rău să ne
îngrijim și să consolidăm puntea ce leagă cele două sexe, ogoindu-ne sexismul, misandria și misoginismul, acceptând că numai împreună, în ciuda
oricăror asperități, trăgând la același jug, bărbatul și femeia au șansa de a
se… com-plini și împlini.
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George Nina Elian

Singura zi, singura noapte
ca o imensă fotografie alb-negru pusă
la uscat după developare undeva între
sus şi jos între paradis şi infern
coboară se-aşterne cu o lentoare macabră
suprema igrasioasa linişte
la nivelul solului ne găsim noi încă
respirând încă testând puritatea
aerului (poate) încă exersând
arta supraviețuirii prin artă după ce-am
sucombat pe sub mesele
bogaților disperați ori
între cracii iubitelor de ocazie
(singura zi din viață de care-mi voi mai
aduce aminte cu duioşie atunci când voi
muri va fi aceea în care mi-am pierdut
pentru totdeauna memoria va fi unica
mea sărbătoare unica noapte albastră)

The Sound of Silence
tac.
nimic de adăugat la restul nimicului.
exist: deci sunt gata oricând de plecare
(deopotrivă senin
şi melancolic
şi mortal de nepăsător)
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se face noapte: nu mai privesc în nicio direcție se face
noapte: nu mai e nimic de văzut
se face noapte: toate drumurile duc nicăieri

Impact matinal
abia ce-mi întâlnise privirea
şi deja clipea des
ca un sinucigaş încă nehotărât
înainte de
marele salt în gol
(ea,
lumina)

Succesiunea faptelor
întâi mi-a fost frig
apoi frică
iar mai apoi
deja murisem
şi-abia atunci m-au chemat pe nume

În rest
cerul deasupra
dedesubt morții
plânsul în gâtlej
de jur-împrejur singurătatea
ca un imens stadion gol
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Trăiesc cu iluzia drumului lung
Cuvintele m-au dat jos de pe pagină,
mă poartă pe file îngălbenite de vreme,
flămânde mă macină-n înțelesuri ascunse,
fără să stabilească puncte de convergență.
Tu nu mai încerci să-mi alungi umbrele,
peste soare s-au strâns norii și plouă,
poate o să mă regăsești odihnind în vorbele tale
cu gânduri cu tot
fără să-ți pierzi cumpătul,
noaptea ta s-a făcut albă, dar prin a mea bâjbâi,
nu mă mai recunosc,
trăiesc cu iluzia drumului lung
care nu duce nicăieri.
Lumea e întoarsă cu fața spre păduri,
ele s-au împuținat mereu
și aduc nenorociri.
Nu mai e nimic sălbatic cum a fost,
animalele flămânde coboară peste oameni,
lupta este prea mare și nepăsarea la fel,
bucuria drumețiilor prin codru
a rămas o amintire ciudată,
copiii n-o mai cred.
Singurătatea face parte din peisaj,
dragostea abstinentă de frumos
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înoată prin anotimpuri nedefinite,
între noi se naște întotdeauna un gol
care trebui umplut cu voință.
Lumea a fost percepută mai mare,
azi e atât de mică
că nu mai poți să te ascunzi.

Lumini în aer cristalin
În lume se deschide alba poartă
prin care trece lumea ca la moară,
și se agață de pământ o toartă
să-l ridice la cota necesară.
Te chinui fără a-ți afla ieșirea,
un fluture rămas într-o fereastră
ce nu-și găsește nicăieri iubirea
cu mângâierea florilor din glastră.
Liniștea pe care o vrei aproape
într-un ungher să îți rămân-o clipă,
la ruga lăsată, să te îngroape
un înger al iubirii sub aripă.
Și noaptea să îți fie lungă, blândă
c-o adiere țesută-n somnul lin,
să aprindă sub albia flămândă
lumini cu flacăra-n aer cristalin.

Soarele răsărit din apă
Tu popor cu ochii închiși,
ia privește-n depărtare
dealul înflorit de caiși,
țărmul mângâiat de mare.
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Soarele răsărit din apă
se ridică încet pe boltă,
pe pământ într-una sapă
sâmburele de revoltă,
un soldat fără de soldă.
Și apoi fără să spună
noaptea asta n-are lună,
vântul bate a furtună,
se întrerupe și curentul
să mai scriu, nu e momentul.
Totul ce se mai întâmplă
apar fire albe-n tâmplă
și o scuză cu regret
că n-am fost deloc discret.
Așteptarea cât a fost
am știut-o pe de rost,
dar nu știu ce mai urmează
și-mi fac somnul de amiază.

Păcătosul
Un păcătos nu iartă pe nimeni,
nu se iartă nici pe sine,
în această lume fiecare iertare
se face de cel cu har
de aceea el își ascunde intenția
și faptele uită vorbele.
Pe drumuri bătătorite așteaptă răul,
pornirea nefirească,
o cădere la pământ
de unde nu se mai ridică om.
În spatele său stăpânește întunericul,
ochii nu mai au țintă
doar un blestem vine din interior
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și produce dispreț
în care se pierde fără să vrea.
Lumina pare o anihilare dușmană,
să-și caute mijloacele,
numai Dumnezeu mai poate face ceva
dacă nu e prea târziu.

Cu bucurii și amăgiri
Sufletul se-mbracă-n haina trupului
și o folosește până la ponosirea definitivă
când nevoit o părăsește.
Cu bucurii și amăgiri îl trce prin întâmplări
îl mângâie în căldură și frig,
Cu prietenești cântece ale inimii
ascultă glasurile de fiecare zi ale naturii,
adierea vântului în frunzișul pădurilor
zumzetul albinelor și ciripitul păsărilor
în taina iubirii căutate.
Se-nfiripă mereu îmblânzirea durerii,
modul în care ne poate cuprinde
marea dragoste a cupelor pline de mister
cu o neprecupețită patimă de dăruire
a împlinirilor așteptate.
Nimic din ce am cunoscut
nu se preface-n miere și lapte,
sufletul e însăși dualitatea dinte bine și rău
care nu se-mpacă niciodată,
haina nu trebuie să-l umilească.
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Adrian Stângă

Te-am regăsit
De-ar fi să fie dorul doar un înţeles
De dincolo de umbrele din curcubeie
Ce cântat-au un singur şi trecător vers
Fără de refren, fără portative prăfuite,
De-ar fi să fie ce n-a fost să fie...
Sau poate că ne învaţă viaţa!
Mai simţi, oare, că mă gândesc la tine?
Mai poţi pricepe tu, draga mea,
Rostirea, iubirea, nemărginirea?
Am căutat același peisaj rătăcit...
Și nu l-am găsit fără de tine!
Am adunat toate piesele, pe rând,
Și nu le-am refăcut de fără tine!
Nu am putut, nu am avut cum,
Am cules, în fiecare zi, gândurile
Și dorurile...
Dar, te-am regăsit, femeie
Cu aripi de rouă!

Pentru că te iubesc
Nu înţelege că te iubesc când te ador,
Nu înţelege că te ador când te iubesc,
Să nu priveşti, să nu asculţi, să înţelegi...
Privirea şi sunetul unei viori prăfuite
În negura anilor, în trecerea timpurilor,
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Adrian Stângă
Anotimpurilor!
Un afinţit... şi-atât a fost în paradis!
Şi ne-am trezit ca doi străini ce s-au iubit,
Fugind cu zâmbete frugale
Spre est, spre vest...
În nord e fericirea, în sud e amintirea.
Şi-mi amintesc şi-acum, nebuno,
Cum ne-am iubit la asfinţit, iubito!
Şi n-a fost ieri, alaltăieri...
A fost mâine şi poimâne...
Şi ne-am întâlnit în nord
Pentru că te iubesc şi te ador ca-n infinit!

S-aşterni iubito... iubirea
S-aşterni pe-o coală de hârtie
Chipul tău, în litere, femeie,
Precum un pictor ce-şi alege cadrul
În căderea luminii astrelor
Şi să compui o piesă în do major
Mai frumoasă ca tine, ca noi doi,
Pe portativul vieţii şi al clipelor!
S-aşterni pe frunzele arămii
Privirea ta ce-şi alege întrebarea
Iernilor de dor plecat,
Primăverilor de rouă,
Verilor albastre, neatinse!
S-aşterni lumina în sufletul meu
Tu, femeie, cu aripi de rouă pură!
S-aşterni gândul meu lângă al tău
În aste treceri
Şi să rămâi aievea doar tu...
Chiar dacă iubirea ne va trece
Peste ani încărunţiţi uşor!

78

Poeme

Monologul de iubire
Priveşti? Şi eu!
Spre acelaşi gând!
Zbori? Şi eu!
Spre neştiut!
Alergi? Şi eu!
Spre aştri!
Râzi? Şi eu!
Spre asfinţit!
Mergi? Şi eu!
La braţul tău!
Zâmbeşti, iubito?
Şi eu, lângă tine!
Iubeşti? Şi eu!
Numai pe tine!
Plângi? Şi eu!
De dorul tău, iubito!

Pași prin viață
Sunt clipele trecute ca și pasul neumblat,
Ne sunt suspinele și dorul neuitat... aflat,
Necercetat de stele ce uneori ne despart
În treceri, printre alte vieți, cu același cart
Pe-o navă pustie de suflet... și noi doi...
Eu, eternul visător, în emisfera boreală,
Tu, eterna aripată, în emisfera australă.
E parcă frig și nu ne ninge ca-n alte dăți,
Dar șuieră ușor strivind pământul greu
Doar el... Sufletul și neîncetatul
Dor de tine, femeie cu aripi de rouă!
E prea târziu... e ceas de seară și de sfârșit!
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Cezarina ADAMESCU

Suflet liric
Titlul acestui volum (Viorel BirtuPârăianu, Tic-tac, tic-tac..., Editura
Singur, Târgoviște, 2017) relevă legătura dintre natura incomensurabilă a
timpului și tăcerea poetului, cu fiecare
bătaie a ornicului interior. Autorul
dorește să ne amintească faptul că
întunericul nu durează o veșnicie, că
oricum se destramă și, că la capătul
lui, se ițește Lumina. Se poate spune că
Viorel Birtu Pîrăianu este un poet care
pune mare preț pe suflet, căruia îi atribuie însușiri alese. În poezia lui întâlnim: arca sufletului, lacrima sufletului,
aripile sufletului, văpaia din suflet,
pleoapele sufletului etc. La Viorel Birtu
Pîrăianu, arderea cea mai intensă este
iubirea. Buzele ard, inima arde, obrajii
ard, trupul, la fel, mângâierile sunt
aprinse. Însă voluptatea, patima, nu
întinează, ca la unii îndrăgostiți, ci
purifică. Și întrebările ard, și tăcerea.
Este manifestarea cea mai intensă a
sentimentului. Este interesant de
remarcat, că aceste arderi transformă
persoanele, le face mai curate, mai
pure. Este vorba aici și de focul sacru,
cel fără de cenușă, focul purificator.
Tonul este adeseori elegiac, buzele
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rămân rătăcite „pe țărmuri de dor”,
amurgul se scurge, iar surâsul iubitei
devine și el „dor curgător”(În arșița
iubirii), în timp ce sufletul rămâne
„sub pașii sărutului”. Poetului nu-i
rămâne așadar, decât să scrie pe nisip,
ceea ce și face. Ceața este un element
aproape omniprezent în poeziile poetului. De altfel, intervin în acest decor
și elemente fantomatice (Un gând trecut). Tot ceața îi apare poetului ca un
„abis necuprins”, generator de vise, de
fantasme, de miraj, drept pentru care
se întreabă „să plec sau să rămân, în
vis? Iubirea, deși aparent voluptoasă,
este idealizată adeseori, proiecție a
unui vis ori a unui dor. (Șoapta unui
trup).
O calitate a poeziei lui Viorel Birtu
Pîrăianu este muzicalitatea, ritmul
interior, deși se înscrie în linia modernă, liberă de canoanele versificației.
Cantabilitatea, rima întâmplătoare,
bogăția mijloacelor de expresie, paleta
de sensuri oferite, o fac plăcută. Poetul
reușește să creeze o armonie benefică
a cuvintelor. Sintagme arhicunoscute,
trecute prin filtrul sensibilității poetului, devin oaze proprii de încântare și
desfătare sufletească, înnobilate de
prezența hieratică a iubitei. Dragostea
devine unică prin faptul că este imortalizată în memoria clipei. În căutarea
frumosului imortalizat în cuvânt, acest
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poet al cumsecădeniei asumate, e însetat de Lumina pură a Începutului. Cu
toate acestea, autorul traversează și
stări dramatice.
Preocupat de transmiterea ideii, autorul a decis să renunțe la forma clasică
a poeziei și chiar la rigoarea semnelor
de punctuație care nu ar aduce nimic
în plus mesajului său. Folosirea
minusculelor la început de frază sau
vers este, în acest caz, îndreptățită.
Adeseori, poetul induce un fel de
ambiguitate pentru a spori misterul
poetic. Un întreg bagaj de elemente
magice schiţează tablouri suprarealiste: tărâmuri de vrajă, corăbii de vânt,
sirene cu voci duioase. Din peisaj nu
lipsește trubadurul cu chitara, care-și
execută cu hărnicie repertoriul
Realismul, luciditatea trec uneori dincolo de mirajul închipuirii și poetul se
trezește pierdut în marasmul vieții.
Sunt clipe când strigarea poetului devine patetică, rod al unei exasperări
existențiale căreia nu-i găsește ieșire.
Unele poeme sunt incantații murmurânde, în care sugestia, repetiția iscusită, uneori inversată pentru a obține
efectul scontat, eufonia, creează cadrul
unei povești de iubire. Astfel, poeziile
devin mici secvențe decupate și apoi
puse cap la cap, ca-n jocul puzzle, pentru a realcătui un episod romantic.

*

Lucian SCURTU

Retorici eterate
Orădeanul Emil Mircea Neșiu nu face
parte, credem, din specia lirică pe cât
de ciudată, pe atât de controversată,

tot mai vizibilă în ultimii ani, și aici mă
refer la destui ani, aceea a poeților care
spre/la senectute, mai forțat, mai
benevol, și-au descoperit dorința, mai
rar talentul, de a scrie poezie. Aceasta
s-ar datora, credem, fie unor motive
pragmatice binecunoscute, pitulate, de
multe ori, sub preșul versatil al unor
avantaje, fie unor revelații intempestive, ce direcționează actantul spre masa
de scris, acolo unde își va concretiza
vivace iluminarea pri(ntr-o) carte/cărți
de poeme, înfăptuindu-se pofta ce-a
poftit. Iată de ce nu e chiar dificil a clasifica pe acești atleți ai visătoriilor
(meta)fizice, în a departaja, axiologic,
pe veleitari de cei, totuși, talentați, pe
grafomani de cei înzestrați cu, măcar,
o brumă de vocație.
Cu această prejudecată a decurs lectura noului volum de poeme al lui Emil
Mircea Neșiu, Sâmbătă Duminică
Luni (titlul de pe copertă este văduvit
de virgule, probabil intenţionat), apărut la editura Aureo, Oradea, 2019,
după ce, la aceeași editură, i-au apărut
anul trecut alte două volume de versuri, evidențiindu-se hărnicia poetului
orădean, aflat, după cum aflăm din
prefață, la cea de-a zecea carte.
Noua apariție este un triptic, primele
două secvențe purtând, fiecare în
parte, titlul unei zile de la sfârșitul săptămânii, iar cea de-a treia, a primei zile
a săptămânii, beneficiind și de o scurtă
prefață a lui Dan Marius Drăgan, care
intuiește în Neșiu un poet „profund,
rafinat, echilibrat și….discret”, care
„se adună pe el (sic!) , se definește și se
redefinește, definind și re-definind
lumea care se află înăuntrul și dinafara sa”.
Această lume născută din explozii
existențiale domoale și implozii afecti-
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ve decente, am căutat-o pe parcursul
lecturii, dar pare a fi destul de eterată,
din moment ce sondările trăiriste nu
forează dincolo de epiderma maleabilă
a empatiei și confesiei, menținând azimutul ontic doar la suprafața mirărilor
de circumstanță, a dilemelor
convenționale ori a întâmplărilor
insignifiante, lăsând cititorului șansa a
le bănui dinamica și viermuiala adâncurilor. Adică tocmai acel eden la care
autorul aspiră, dar nu are acces, deși
dorința de a o survola măcar e intensă
și indubitabilă.
Măștile poetului sunt la vedere, expuse
în toată calofilia lor, impuse în plenitudinea mimicii dezordonate, căci ridurile abia sesizate se identifică suav cu
cele ale purtătorului, deconspirat prin
haloul fanat de o simulată mizantropie, reverberată senin prin panorame
incantatorii și monologuri iluzorii.
Este poezia formei distorsionate de
neliniști pasagere, pe fundalul unor
țesături onirice abia conturate, subțiri
asemenea unor pânze de păianjen,
aliaj al exultanțelor minore și al fantasmelor majore, relevate aprehensiv din
dorința de a fi diseminate mediului
aparținător sau, cel puțin, de a fi făcute
vizibile într-un decor încadrat de
passe-partout-ul melancoliei și abuliei,
emoției și splin-ului, greu suportabile
și arar detestabile. Dimensiunea cronologică devine un locutor stabil în
habitatul transcendental, prea vecin
unei realități asumate, reliefate
conștiincios, fără fractalii spectrale sau
simbioze cromatice evidente, amprentat de speranța unui meliorism amăgitor, credibil în momentele de restriște
și resemnare a (s)curgerii timpului
(Sâmbătă… Duminică…. Luni….), în
defavoarea aceluia care îl cronome-
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trează, dar mai ales îl etapizează cu
meticulozitate, dar în favoarea sinesteziilor diacronice, efemeride vii doar în
momentele perceperii lor terapeutice.
Reveria este starea aluvionară dispusă
a reliefa autoreferențialitatea interferată printre noduri convulsive și semne
mefiente, lumini palide și umbre recurente, într-un creuzet alchimic în care
compoziția rezultată este o pastă incoloră, amorfă, expandată hieratic peste
dezamăgiri cotidiene ori anomalii
intempestive, sublimate timid de un
actant predispus la cenzurarea propriei limite, nu și a propriei fantasme.
Desolemnizarea gestuală și denudarea
conflictuală a eului, mai mult incompatibil decât rezonând cu lumea din
preajmă, intensifică avatarurile subteranei imaginate ca mediu virtual de
viețuire, unul lipsit de orizont, confuz,
ale cărui puncte cardinale sunt inversate, de nu anihilate cu desăvârșire.
Tocmai de aceea, Neșiu se strecoară
crepuscular, vesperal, printre
evanescențe umorale, în încercarea
vană de a le materializa formele și descifra conținutul, cu deosebire când pe
ecranul închipuirilor majore, se conturează o ea dispusă în a-i tulbura precaritatea și a-i intensifica vulnerabilitatea, motiv ca exultanța să devină
enunțiativă, iar îndoiala să simuleze
starea de ataraxie: „Buzele tale rostesc
cuvinte/ neînțelese la prima vedere,/
iar glezna luminii,/ trecând răbdarea/ prin albia râului, se pierde./ Cu
un zâmbet inconștient/ îmi refuzi
mâna-ntinsă/drept unica șansă de
salvare, aș spune eu./ …./ Ziduri mute
nu mai găsesc/ clipele acestui anotimp/ ciudat ca să cânt despărțirea./
Doar coarda ta vocală s-a mai tocit”.
Voluptățile sunt dorite cu ardoare, dar
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poetul este retractil în a le reda plenitudinea senzualității lor și atunci simulează plăcerea de a le visa cu ochii
întredeschiși, pretext ca transa să
orienteze subiectul spre detalierea
unor fapte mărunte, insignifiante, care
dau consistență țesăturii
compoziționale a realității imediate,
una mai puțin mistificată, dar mai
mult vizualizată.
Efemerul, perisabilul, banalul cotidian
sunt reperele unei existențe anodine,
dar contemplative, parcimonioasă în
gesturi și afecte, exhalând indeterminarea și vacuitatea, pe fundalul unei
apatii cronice greu suportabile și constant amendabile.
Din păcate, multe poeme își diluează
consistența hard, pierzând din profunzime tocmai datorită relevării viziunilor/evaziunilor pe orizontală, acolo
unde poetul se disipă adesea într-un
descriptivism fad, redundant (deși
încearcă, pe cât poate, o concentrare a
lor), temător de posibilitatea destructurării crustei care îl separă de partea
nevăzută, imaginată, intuită a materiei,
aflându-se în ipostaza delicată de a nui putea decela miezul/filonul ce i se
refuză obstinat, adică tocmai acele
interioare nebune, care străbat, asemenea nervurilor unei frunze, poezia
unui alt orădean, Ioan Moldovan. Și
aceasta deoarece incizia e, de cele mai
multe ori, abia sesizabilă, superficială,
arareori cotrobăie dincolo de banchiza
groasă a realității, emoției sau
senzației, dar și atunci cu temeri
reținute.
Sunt riscurile poeziei cerebrale, de care
Emil Mircea Neșiu nu este chiar străin,
la fel cum nu ar trebui să fie chiar indiferent la selectarea poemelor publicate.

Un poet pasional, sensibil, sincer,
adecvat poeticii pe care o ilustrează.
*

Geo VASILE

Un veteran al sonetului
Scriitorul nemțean Mihai Merticaru,
poet, eseist și gazetar, cum se specifică
în cuprinzătoarea „Fișă biobibliografică”, membru al Uniunii Scriitorilor,
autor al unei impresionante opere, cu
precădere lirice; a debutat abia în
1992, cu “Vânătoare princiară”. Primul
volum de sonete, “Arca lui Petrarca “ a
apărut la Iași, urmat fiind de “Arta
euritmiei“, de alte și alte volume, tipărite în Moldova, Ardeal, în Capitală,
dar și la Chișinău, unele fiind traduse
în engleză. Bref, Mihai Merticaru este
nu doar un poet, pur și simplu, ci și un
veteran al sonetului românesc, alături
de Mihai Eminescu, Al. Macedonski,
Victor Eftimiu, Tudor George, Vasile
Voiculescu, de regretatul Radu
Cârneci etc.
După părerea noastră, sonetul este cea
mai dificilă specie poetică, formal și
contenutistic vorbind, părere ce ne
este confirmată de însuși autorul cărții
la care ne vom referi VIS ȘI ABIS [ 89
de sonete], Editura Mușatinia, 2018,
127 p., în introducerea intitulată
„Sonetul – Regele Poeziei”. Patru
pagini de detalii tehnice ce se referă la
prozodia celor două catrene urmate de
cele două terține, dar în primul rând,
de istorie și analiză literară privitoare
la sonetul european și românesc. Nu
sunt uitate terținele unui Omar
Khayyam cu motivele sale poetice universale carpe diem, carpe rosam,
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vanitas, vanitatum vanitas, sau aforismele unui Li Tai Pe, și nici versetele
din Cântarea Cântărilor…
Așadar, în ciuda corsetului de formă
fixă ce implică faimosul vers endecasilabic și obligația de a respecta folosirea
doar a două rime în catrene și a altor
două rime în terține, sonetul seduce de
sute de ani prin muzicala, magica
euritmie intraverbală, prin suplețe și
farmec. Majoritatea sonetelor din Vis
și abis sunt poeme de iubire ce capătă
pe alocuri accentele unui imn cosmic
căci iubirea ca și poezia înseamnă pentru poet ieșirea din timpul istoric și
sacralitate: „Un veac nesfârșit, clipa mi
s-a părut,/ Orfice reverii, înlănțuire,/
Se schimbă universul într-un sărut/ Și
negurile, toate, au dispărut,/ Ca în
orice poveste de iubire/ Mai intră și-un
strop de dumnezeire.”
Mihai Merticaru pare să fi citit totul în
materie de sonet, inclusiv studii critice,
în literatura română și universală ( de
la Dante la Rilke, să zicem!), este un
spirit cultivat, un român îndrăgostit de
valorile perene ale națiunii și religiunii, vorba lui Eminescu și totodată un
uomo universale, pare-se francofil,
dovadă fiind Parisul în coroana celor
14 sonete precum și lexeme din limba
lui Ronsard.
Titlurile sonetelor baleiază și mărturisesc cele mai disparate subiecte, personaje, concepte tip pasiune, muză, ochi,
unicitate, portret, magie, poetul urgisit
( este vorba de Ovidiu, poetul năvalnicei iubiri precum și al remediilor de
desvrăjire, primul poet deținut politic,
cum îmi place mie să spun), dar, nedumerire, timonier, sublimitate, imprevizibilitate ( cuvinte pe care personal nu
le-aș folosi în poezie!), reviviscență,
tămăduire, regrete, conviețuire fericită,
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perpetuitate, vin, iubire, țăranul
român, visător, eros, toamnă, șoție
iubite, apofază, tandem, cuplul ideal,
satul natal, apusele glorii, anxietate,
decădere, tinerețe, stoic, despărțire,
nălucire, finitudine, testament, precum
și ambitusul atotcuprinzător,
copleșitor lexical și tematic al sonetelor
în dicțiunea neoclasicului modernist,
maestru al acelei ars combinatoria
până la cota lirismului ludic.
Să oferim cititorului acest din urmă
sonet, de o rarissimă frumusețe imaginifică, sideral-muzicală. Iată ce ne
spune ruda modernistă a magului
călător în stele:” Când voi pleca și eu
din lumea asta/ Nu vreau să-mi
spuneți decât noapte bună!/ Și să aud
doar clopotul cum sună,/ Ceahlăul săși elibereze creasta,/ Să-ncap doar eu
alăturea de lună// Și când o fi, să vină
și nevasta,/ iubitoarea de-o viață, isihasta,/ Soarele-n urmă-mi, poate să
apună./ Așa păși-voi într-o lume
nouă// Cu picioarele spălate în rouă,/
Sonetele le las pe toate vouă,// Că eu
voi sări deasupra unui nor,/ preafericit
că am învățat să zbor/ Prin toate galaxiile călător“.
Ca orice liric ce se respectă, Mihai
Merticaru operează cu iluzii poetice și
eresuri, dar și cu oglinzi plimbate de-a
lungul drumurilor realității, cu imponderabile sufletești, cu mituri, cu
valențele visului dar și cu resemnarea
aferentă inexorabilei curse a timpului,
recunoașterea finitudinii vieții noastre,
vorba poetului, totul dublat de o solidă
conștiință estetică, de unde și încrederea că poezia sa tot va lăsa pe lume o
urmă în acel spirit al odei horațiene
consolator: non omnis moriar sau al
acelor maeștri “Care-au învins invincibila moarte”
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În privința scriiturii, Mihai Merticaru
are, arareori, ce-i drept, acea temeritate a locului comun, aflat fiind sub
incidența, id est exigența rimei tip
abba (luminoase - duioase, lumină deplină) ceea ce înseamnă totuși o
cădere de tensiune lirică. Numai că
poetul nemțean nu face parte din acea
categorie a artiștilor ce vor să epateze
burghezul cu orice preț, demonstrând
pe parcursul cărții performanța unor
rime inedite tip transpiră-hetairă, lustrale-astrale, culori-lucori etc.,
neașteptate în versuri de intensitate.
După ce îi pomenește ca pe niște repere perene ale Orașului Lumină
(„Parisul, de miracole cunună”) pe
Manet, Matisse, Corot, dar și pe „Al
noulea Ludovic, mare rege”, poetul
continuă: „Colette și Beauvoir, celebre
colege,/ Oricum nu-i dat oricui minuni
să vadă,/ Parisul doar conține omiriadă”. În aceeași salbă de sonete
dedicate Parisului, cu celebrele sale
bulevarde și Versailles-ul Regelui
Soare, poetul focalizează punctul de
maximă atracție printr-o metaforă-șoc,
memorabilă: „La Luvru pare că palatul
arde,/ Lumea-i ìn delir, se calcă-n
picioare,/ E-o luptă corp la corp, care
pe care,/ Numai lipsesc decât niște
petarde” . Plimbarea pe Sena? O veritabilă simfonie ce te face să cunoști
suprema frenezie.
Firește, poetul nu putea rata invitația
universalului Brâncuși în atelierulmuzeu: „Cu barba-i bogată pare
Dumnezeu (…)/ Eu îl privesc și el
cioplește mereu,/ Zâmbindu-mi
oltenește de după nor/ O pasăre și un
pandant sclipitor/ Se desprind ca
aurul de minereu/. Din marmură din
bronz, din ghips și din lemn/ Răsar
negrese , blonde domnișoare/ Setea de

nemărginire crestând semn”. Rând pe
rând, îi va întâlni la modul simbolic,
memorial sau livresc pe marii noștri
exilați Cioran, Eliade, Ionesco, C.V.
Gheorghiu și chiar pe Casanova. Și
totuși între Paris și Piatra- Neamț,
opțiunea poetului român este în favoarea orașului de reședință: “ Vrei să mă
seduci, vicleanule Paris?/ Inima-mi
beteagă mereu îmi spune/ Că-n vatra
ta s-ar face un tăciune,/ Declin, deci,
mesajul tău sui-generis.“ A se observa
rima de excepție de mai sus, în care
excelează doar un Serban Foarță sau
Octavian Soviany..
Scriind sub pecetea marii școli poetice
interbelice românești (Barbu-BacoviaBlaga-Dan Botta etc.) dar cu precădere
a modernismului românesc și european de secol XX, Mihai Merticaru
probează și prin această recentă carte
valențele lirice ale marii simplități,
echilibrului, tandreții, ale umorului ca
bun simț. Relația poet-poezie este una
de la credință la imolare, la răstignire
întru cuvântul generator al învierii, al
prezenței în lumea viitoare.
Încredințat ca și Dante, că „Iubirea, [e]
a Universului axă”, Mihai Merticaru
cochetează cu abisul precum Pascal,
între o vitalitate debordantă și un
asfințit firesc, stări aparent antinomice, de fapt complementare, căci iubirea
fără puterea iluziei, nu există.
Pledoaria subliminală a poetului induce cititorului credința că viața nu se
sfârșește odată cu moartea, că destinul
uman e deschis spre infinit, îmbinând
microcosmosul cu macrocosmosul, și
totodată forța și transcendența
imaginației (iluziei!) care caută și
creează infinitate peste tot și în toate.
Poet al unor policromii muzicale, al
evanescențelor și nestematelor scriptu-
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rale ce ridică tropul lirismului românesc la puterea ultimei modernități via
Eminescu, Baudelaire, Rimbaud,
Macedonski, Mihai Merticaru nu uită
de osârdia jertfelnică, epifanică a
Poetului, dedicându-i unul din sonete
pe care îl cităm pentru frumusețea sa
cvasi religioasă: “Poetul îmbracă
lumea-n cuvinte,/ Zestre blestemată,
de el, se ține,/ Ocean de patimi sub
ceruri senine,/ Cu îndoiala, frate necuminte.// Firea-ntreagă-i arde-n flăcări
divine/ Furnal încins în inimă și-n
minte,/ De-abisuri și nemargini pendinte,/ Viață nestinsă, poemul
susține.// Când blânda noapte-n suflet
îi pătrunde/ Și muza în tâmple îl săgetează,/ Lumini stăruitoare-n mintea-i
trează.// Dezvăluie mii de minuni
rotunde/ Cum nu găsești altundeva
niciunde/ Și-ntregul univers se-nflăcărează.”
*

Johan KLEIN

Confesiuni imperfecte
Fotograf pasionat de poezie, Andrei
Gazsi (,,om la locul lui, fără antecedente penale”), vine în forță cu cel de al
treilea volum de versuri, publicat la
Școala Ardeleană, volum intitulat
Câte o carte poștală pe lună. Textele
au forma unor scurte scrisori către
mama sa, având un evident caracter
confesiv. Fragmentele de confesiune
par a fi scrise în timpul lungilor nopți
de pază, dinlăuntrul unei închisori, dar
de reperul geografic al acesteia nu
cred că depinde și geografia interioară
a poetului. Majoritatea confesiunilor
au câte un Postscriptum care dublează
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poveștile, ceea ce ne face să credem că
Andrei Gazsi „joacă la două capete”.
Poezia de față, cel puțin, funcționează
– integral – pe doi versanți, aidoma
unor mici scenarii regizorale de factură
psihologică. Căci poetul (sau deținutul,
sau paznicul de noapte, cum doriți)
surprinde acolo unde te aștepți mai
puțin, având tendința de a insera anumite motive, tocmai pentru a le arunca în aer puțin mai târziu, ultimele
frânturi din fiecare credo în parte,
având în fond rolul de a întoarce poemul „cu susul în jos”. Înclin să cred că
în asta stă frumoasa „viclenie” a discursului poetic a lui Andrei Gazsi.
Observația noastră este susținută încă
de primul poem al cărții: ,,în fine, lasăți sufletul deschis cu zgârcenie/ și asta
după ce te-ai asigurat că lumina s-a
stins. Trezește-te în fiecare dimineață
într-o altă casă de nebuni/ nu lăsa
miasma din casa mortificării/ să se
așeze în memoria ta,, …când vor păși
prin gândurile tale/ atât mama ta
dulce, cât și mama celui ucis de tine/
dă-le binețe, ele-s vinovate/ doar de
prea multă iubire”). Un exemplu și
mai concret, în aceeași notă, vine imediat după aceea: ,,bătrânul care-mi
vorbea despre mare/ ca despre o femeie ucisă-n somn” (pag. 11) continuând,
cu un postscriptum de o cu totul altă
natură: ,,P.S. Ți-o mai amintești pe
fata aceea care ne aducea lapte de
bivoliță/ Era atât de tânără și timidă
niciodată nu-și ridica privirea/ din
desaga plină de peturile cu lapte…”.
Judecând printr-o altă prismă, este
necesară și menționarea unei serii de
imagini care, după părerea noastră,
afectează frumusețea limbajului în
general atent șlefuit. Doar câteva mostre: ,,cripta iubirii” , „bolnav de
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imagini crăcănate” sau ,,s-a spânzurat
iarna de gâtul ghiocelului”. Asemenea
imagini, puține la număr, strică firescul poemelor. Desigur, nu avem de a
face aici cu ,,un atelier de creație al
penitenciarului”, după cum, de altfel,
ne previne autorul, ci mai degrabă cu
un spațiu interior rupt pe din două, un
spațiu în care ,,lumina se împarte în
măsuri egale”, iar ura și iubirea, frumosul și urâtul, binele și răul,
viețuirea deopotrivă, dau, prin această
fuziune a contrariilor, senzația unui
labirint.
Poetul știe să creeze o lume cinematografică, un spațiu imperfect al iluziei
cu abatoarele părăsite de măcelari ori
cu iaduri de gheață, o lume fluidă
punctată uneori de expresii aforistice:
„Libertatea ca un semn de carte”.
Oricum, poetul pare a fi mereu prins la
mijloc de lumi, sau cum ar spune Ion
Barbu, „la mijloc
de rău și bun”, ori cel puțin într-o lume
cu două fețe, rareori făcându-se o
distincție clară
între secvențe, rareori putându-se distinge granițele între înăuntru- înafară,
aici-acolo,
închis-deschis ș.a.m.d. Cursul celor
mai multe texte m-au făcut să asociez
ideile de acolo cu un sistem de oglinzi
prin care iese la suprafață o lume
închisă în sine (sau cu un circuit de
picturi marca Francis Bacon, după
răceala – ca să nu spun violența – cu
care sunt conturate anumite secvențe).
Un lucru e cert: cu micile confesiuni
din Câte o carte poștală pe lună, poezia lui Andrei
Gazsi va cunoaște (ca să citez poetul),
lumina învierii.

*

Alexandru SFÂRLEA

,,MI SE PĂREA CĂ SUNT UN LUP
FLĂMÂND”
Avem de-a face, în volumul cu acest
titlu retractil-oximoronic – și definitoriu în același timp pentru cadrul tipologic în care se înscrie poezia lui
Spiridon Popescu (Diavol cu coarne de
melc, Editura Timpul, Iași, 2017) –, cu
o ediție a doua, revăzută și, desigur,
adăugită, laconicele sale sprințarludice (dar și dens ,,metafizicizate” pealocuri) poeme fiind, parte din ele,
transpuse în limbile engleză, germană,
italiană, spaniolă și greacă. Acest poet,
conlocu(i)tor în ,,amarul târg” cu
autorul acestei sintagme... clasicizate,
nu ezită să-și spună, deloc în surdină,
ci de-a dreptul imprudent – dar lipsit
de fadoarea oricărei ostentații – ,,Sunt
un François Villon, născut din flori,/În
jurul meu roiesc spânzurători/ Cu
frânghii, putrezind de nerăbdare (...)” ;
își mai recunoaște asemănări, oarecum
mai temperate în referențialitatea lor –
sau i le identifică unii comentatori ai
,,spiridonismelor” – cu Bacovia,
Arghezi și Dimitrie Stelaru, în registre
mai mult sau mai puțin esențializate
de recrudescențele post-asimilării. Că
adevărul ,,paște iarba-nsingurării și
ceva roșu sticlește printre fire”, este
oarecum riscant să pui la îndoială, dar
aerul, de la un timp, obosește de câte
respirații îl pun la încercare. Astfel că
traiectoriile lirismului ne arată un
văzduh pe alocuri rarefiat, dar
nevăduvit de irizări, ipostazieri și
vibrații, într-un relief poeticesc survolat uneori de epatante personificări:
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,,Vom introduce zăpezile în ateliere
mecanice/ Și le vom poliza toate
părțile pline de ger,/Apoi le vom
încredința strungarilor cu înaltă calificare/ Să confecționeze din ele
ghiocei”(Angajament). Nu de puține
ori, poetul își supune imaginarul la
adevărate munci sisifice, de nu chiar
herculeene, ,,vitaminizându-l” cu un
soi de apetență spre desacralizare și
chiar apelând la ,,pămătuful” unor
cuvinte fecund profanizante, cum ar
veni : ,,Doamne, sunt flămând de
moarte/ Ca Adam de mere coapte./
Dacă ai de gând să-mi dai/ Cu piciorun fund din rai,/Iată, Doamne, s-a ivit/
Prilej tocmai potrivit:/ Pune-mi
moartea-n pom oprit.”(Baladă - 3). Ba
își permite (psalmistic vorbind, totuși)
să se... stropșească la DoamneDoamne, îndemnându-L să facă un
gest echivalent cu abandonul de sine
într-o ieșire spre ,,altceva”, spre un
,,niciunde” (ne)izbăvitor, dar, în același
timp, paradoxal întrucâtva, calchiind
cu vehemență disimula(n)tă
(impre)vizibilul : ,,Doamne,/ Stinge
lumina aia odată! – /Trupul meu încă
nu a ajuns/ La un stadiu de
destrăbălare atât de avansat/ Încât să
se lase în brațele morții/ Cu lumina
aprinsă.”(Psalm -11).
În majoritatea (mini)poemelor sale,
Spiridon Popescu polemizează, cum se
vede – aducând în prim-plan un fel de
suavitate... ofensivă – cu însuși Cel de
Sus, (sau Ideea de C. d. S.)
permițându-și anumite ocultări ,,cu
voie de la stăpânire” ale puterilor, sau,
mizând pe ,,efectul Coandă” al vehiculului poeticesc, transgresând cu serenitate teritoriile cosmicității, spre
contingențele uzuale ale (post)expierii
pământene : ,,Sufletul meu/ s-a
cocoțat în Mărul lui Dumnezeu/ și de
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acolo/ de unde se vede ca-n palmă tot
universul/ privește amuzat/ cum se
opintește brancardierul/ să-mi transporte cadavrul la morgă.” (Sufletul
meu). Asistăm, în alt loc – acceptând
cu nonșalanță masochistică
,,Apocalipsa (de) după Nietzsche” –
dar însoțind perplexitatea cu un curaj
apotropaic ce forțează detabuizarea
mi(s)tică, suntem martorii unui...
atentat la suprimarea eternității, a
inepuizabilului și infinității divine : ,,
Nimeni nu știe ce s-a întâmplat./ Cert
e că Dumnezeu s-a sinucis –/ A fost
găsit de Petru agățat/ De creanga
mărului din Paradis./ Se șușotește peacolo, pe Sus / (Și s-ar putea să fieadevărat)/ Că necredința noastră L-a
adus/ În pragu-n care nervii i-au
cedat.”(Tragedie în cer (variantă) – 2).
Dar, ca într-un fel de contrapondere a
transcendentalității destructurate, poetul dă frâu liber, ca să zic așa, onirismului proteguitor și dătător – în plan
poeticesc - de halucinate speranțe :
,,În fiecare noapte, adus la trap de-un
cal,/ Sosește-n visul meu un mareșal,/
Care-mi ordonă (parc-aș fi ostaș):
«Spre nemurire, înainteee, marș!»”
(pag. 134). Neîndoielnic, autorul
volumului Diavol cu coarne de melc
este un poet. El nu scrie pentru așazișii inițiați, ahtiați după piruetări și
gesticulații (fals) novatoare. Și chiar
dacă e lipsit de orice tentație spre
experimentalism și provocare cu orice
preț a cititorului, acesta, cititorul,
empatizează și rezonează, de cele mai
multe ori, cu poemele sale, ce-i drept
,,mici la stat”, dar … ,,mari la sfat.”
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Florin ARDELEAN

Poemele însoțitoare
Alexandru Berceanu și-a „tratat” o
viață întreagă fobiile cu privire la
crispările lumii de contact, cu aversiunile sorții, dar și cu răsfățurile ei, cu
dragostea care ne însoțește asemenea
unei aure discrete, invizibile, dar
mângâietoare. „Tratamentul” în
discuție a fost și este poezia. Un poem
scris, născocit din trăirile cele mai profunde, din suferințele de tot felul și din
bucurii mărunte sau copleșitoare, a
fost răspunsul corect, modul personal
de a celebra viața. Fără emfaze, fără
tânguieli, mulțumit să adune stihurile,
să le împărtășească, eventual, doar
celor apropiați, a găsit de cuviință
acum să le rostească public, să le
scoată la vedere. O face nu fără o oarecare doză de intimă rușinare, ca și
când ar tălmăci un vis necuvenit a fi
spus tuturora, poate și pentru a nu
ademeni orgoliile maleficului. Asta
deoarece rostirea,după un atât de lung
camuflaj, adesea poate provoca în mod
involuntar, poate sparge în mod brutal
tăcerile protective.
Poemele lui Alexandru Berceanu
(Versuri de-o viață, Biblioteca Revistei
Familia, Oradea, 2018) sunt
însoțitoarele vieții lui, umbrele unui
parcurs anonim, reperele atât de fragile ale unui destin de om fără
anvergură publică. De aici lipsa
oricărei vanități, de aici o anume
smerenie și simplitate. Versurile, cu
rimă sau albe, se deapănă asemenea
clipelor monotone, propunând
senzații, gânduri, metafore, observații,

dezamăgiri, speranțe, clamori, dulcele
parfum al iubirii, credința în
Dumnezeu, nervozități și perplexități
recoltate din larma socială și politică.
Nu este o poezie filtrată prin lecturi
extinse, prin exerciții și experimente
posibile în urma unor abordări teoretice. Dimpotrivă, este o poezie de
notație, de angajament personal, de
inspirație, căutând nu un succes anticipat și jinduit, ci liniștea, împăcarea cu
sine, un anume adevăr aflat dincolo de
întâmplări și fapte. Poezia, pentru cel
ce o viață întreagă a fost apicultor, este
asemenea unui elixir tainic, un produs
secretat printr-un proces laborios,
foarte mult timp „căpăcit”.
Trei sunt, cred, direcțiile spre care
poemele călătoresc pentru a ajunge
(și) la noi. În primul rând este vorba
despre uimirile unui om care se
întâlnește cu frumusețea lumii, a
naturii, cu tot ceea ce ne poate mișca,
ne poate disloca din starea de insensibilitate aproape perpetuă, uimiri fără
de care nu ne-am putea adapta coerent
și fiabil la existența cotidiană. Plantele,
animalele, decorul anotimpurilor sunt
tot atâtea pretexte pentru a evada din
intervalul de complicitate cu banalitatea, cu ceea ce ne este distribuit
tuturor în mod omogen. Poetul se lasă
vrăjit pentru a se salva, pentru a iniția
rebeliunile poematice, în dauna a tot
ce este reflexiv, anexat de silogismul
despotic: „De vei mai trece pe la poarta mea/ Nu-mi tulbura tăcerile din
cruci,/ Te du departe într-o altă stea/
Şi lasă-mi dorul limpezit în prunci.//
Şi-mi lasă legea scrisă pentru flori/
Care se nasc să se înalţe-n soare/ Şimi lasă ceasul necuprins în zori/ Şi
lacrimi fără ocnă plini de sare” (De
vei mai trece).
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În al doilea rând, poemele lui
Alexandru Berceanu induc o meditație
ușor mâhnită, nedumerită de tot ceea
ce se petrec într-un timp și într-un loc
care și-au pierdut armonia, echilibrul,
ba chiar bunul-simț. Nervii
reacționează pe un diapazon al
reproșului, uimiți să constate mici
monstruozități decupate dintr-un
cadru al existenței ce și-a uitat măsura.
Observațiile sunt acide, pătrunse de un
patos cvasi-civic: „E loc pe pământ
pentru toţi/ Şi câinii mai sar la
bătaie,/ Şi unii omoară şi alţii sunt
hoţi/ Şi lupii mai vor un miel de
ţigaie. // Se scarpină lumea de râie/
Folosind tot mai mult glicerină/ Şi
buzele-s acre, au iz de lămâie,/ În
noapte şoptesc şi dezbină” (Vizor de
toamnă).
Cea de-a treia direcție este una
bifocală. Pe de o parte, iubirea, trăirile
declanșate de simțuri, de pasiunile
amorului, de erosul ce-și cere mereu
tainul. O anume puritate, căutarea
asiduă a fericirii fără dinți știrbi
coregrafiază un discurs intim reținut,
sugerat doar, patimile fiind atent
domesticite, poate chiar reprimate:
„Umbra din crengi se răsfrânge în
lună./ Liniştea doarme visând în
păduri./ Tu-mi umbli pe creier fată
nebună/ Încercând de lumină păsări
să-mi furi.// De eşti un păcat pregătit
de păcat/ Cuprinde-mi bătaia din
atriul stâng/ Şi-n mrejele nopţii,
întinşi pe un pat,/ Fă-mă să simt că-s
uliu nătâng.// Prada mea fi-va însuşi
cântul meu,/ Un vers de pradă pentru
cei ce pradă;/ Tu vei fi zeiţa, iar eu
bietul zeu,/ Pe scena celor ce vor şti să
vadă” (Contopiri). Pe de altă parte,
iubirea de Dumnezeu, trăirea extatică
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a credinței, devoțiunea, imnul slăvirii
Celui Atotputernic. Poetul are
percepția exactă a stării sale de
creatură - supusă, docilă, biatăfărâmă
pe o lume a efemeridelor. Îngăduința
de-a respira, de-a iubi, de-a suferi și
de-a se bucura vin de undeva, din zona
unui transcendent celebrat liturgic. În
numele acestei adorații, fără acute sau
solfegii grave, viața celui ce este
îngăduit ca ființă muritoare se
deapănă ca parte a unui tot încrestat în
incomensurabile taine. Invocațiile sunt
rostite sub semnul supușeniei: „Dă-mi
Doamne putere să rabd singurătatea/
În care mă închid/ Şi-mi iartă
fărădelegea curajului/ În toamna
aceasta străină de Tine.// Întoarcemă spre gândul Tău/ Şi nu mă
părăsi/ Nici pe cei ce credeau lângă
mine”. Totuși, uneori poetul face
exerciții de temeritate, solicitând
lucruri imposibile, dar numai pentru
a-și putea celebra fără răgaz adorația:
„Dezleagă-mi Doamne sufletul de
mine/ Şi lasă-mă gol să zbor către
cer,/ Spre lumina luminii din Tine/
Necuprins adevăr şi mister.// Ia-mi
de pe umeri păcatul de om,/ Povara
de-a fi mereu în alt plan,/ Şi lasă-mi
un mugur, un sâmbur de pom/
Pentru netimpul ce vine din an”
(Planuri).
Poemele din acest volum sunt o dare
de seamă cu privire la tentațiile serafice ale unui om cu o viață trăită între
chingile datoriilor profesionale și
preocupărilor preaomenești. Sunt
ieșiri punctuale în decor, concesii ale
unor chemări din abis, poate chiar
scurte mărturisiri despre un alt plan al
ființei – tulburat, senzitiv, vrăjit.
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Lucian SCURTU

Silenul și Muza
De la Baia Mare primim volumul de
versuri Ecouri lirice, Editura PIM, Iași,
2019, Colecțiile Revistei Orizont
Literar Contemporan, tradus și în
limba engleză de Elena Țăpean
(Lyrical Echoes), autor Petru Istrate.
Din nota biografică, intitulată Profil,
stufoasă și redundantă (sunt amintiți
bunicul patern, părinții, fratele, sora,
cu data, anul nașterii, ocupație), aflăm
că poetul, născut în 1944, a fost profesor de chimie la Baia Mare, fără a se
specifica dacă a mai editat vreo carte
sau nu. De pe surse, folosind un termen uzitat de mass-media, aflăm că
autorul a mai publicat două cărți de
proză (poate și altele?): Un martor
incomod. Crimă la jumătate cale, Ed.
Tipo Moldova, Iași, 2014 și Ospăț
însângerat în Bronx, (2016).
Trebuie specificat faptul că ecourile
poetice ale lui Petru Istrate, ar fi avut
cu adevărat….ecouri, poate chiar
sonuri eligibile, din perioada
pașoptistă, până pe la începutul sec.
XX, când stihurile sale ar fi făcut față
cererilor și pretențiilor pieței literare
de moment, în contextul în care și
oferta emoțional-sentimentală era pe
măsura receptorului de poezie al vremii. Or, exhibarea și exacerbarea degajată a stărilor/trăirilor romantice
brute, fade, nefinisate, sfârșesc într-un
marasm liric ce nu poate stârni decât
amuzamentul discret al cititorului de
azi, când limitele poeziei moderne și
postmoderne au fost translate până
dincolo de magma fierbinte a

evanescenței și orizontul nebulos al
transcendenței, pe un background al
rafinamentului elevat și estetismului
sublimat. În prezent, când antiromantismul, postmodernismul, textualismul, mizerabilismul, douămiismul,
sexismul etc. au devenit uzuale repere
ale scriptorului poetic, un volum ca cel
de față, cu adieri și influențe din
Dimitrie Bolintineanu ori Grigore
Alexandrescu, este depășit, prăfuit,
prin anacronismul și vetustețea sa.
Dar, vorba poetului:„Așa iubesc de-a
pururi pe clasici și pe antici/ Dar
numai în măsura în care-mi par
romantici”.
Ajuns la senectute, Petru Istrate își
(re)memorează iubirea/iubirile apuse
într-un melos nostalgic, dispus mai
mult a suspina după fantasmele dematerializate cu trudă, ori a le adula
materialitatea, atâta câtă e, euforiilor
de odinioară, decât a le nuanța nervurile cauzatoare de emoții senzoriale și a
detalia empatiile pătimite târziu și
lăcrimos. Poetul conștientizează zădărnicia demersului său pasional („Orice
ți-aș spune, totul s-a spus mai
demult”) și atunci confesiunea câștigă
în sinceritate, dar pierde din intensitate, sugestia, și așa abia sesizabilă, este
obnubilată cu desăvârșire în favoarea
unui prozaism involuntar, frust, descriptiv până la cele mai banale amănunte, deși amorezul, în
autoreferențialitatea sa, se reflectă în
versuri („Eu mă gândesc în versuri”),
iar pe nesățioasa muză o scanează în
proză („iar tu gândești în proză”),
rezultând o mixtură în care animus
este „copil de-a pururi”, ce-și răsfață
mândra „în pictări de vers (!?!), iar
anima o biată copilandră ce-și elogiază
reflectantul în „cizelări de proză”.
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Autorul rătăcește, mereu vesperal, prin
ruinele „târgoviștei” sale, îngândurat,
dar mai cu seamă împovărat de dileme
răvășitoare, neputincios în a le decela
miezul ontic și desluși labirintul presupus metafizic. Cauza este neputința de
a fora dincolo de scoarța stărilor, unde
bănuiește grădina deliciilor și fagurii
îndulciți de mierea dorințelor năvalnice, intuiește modalitățile de accedere la
farmecele ascunse ale madonei sale,
adulmecând mereu prada, hăituind-o
cu tot arsenalul posibilităților poetice,
fără a se bucura, din păcate, de roadele
demersului său iluzoriu. De aceea poezia este una a amăgirilor și dezamăgirilor, poetul fiind înrobit iremediabil de
închipuita/reala sa Cătălină care,
deducem, nu prea pare dispusă a răspunde avansurilor insistente, aproape
indiferentă provocărilor erotice nebădăioase: „Când mă scald în tulburi
ape/ mijlocul ți-l prind de jos/ duc
albastrul mai aproape/ de răspunsul
tău sfios// n-am ghicit și n-am fost
martor/ nu mi-ai spus și nu mă taci/
placi atât de mult și altor/ dar pe
mine nu mă placi/ (….).”
Și eminescianismul este indubitabil,
rătăcirile actantului săvârșindu-se prin
constelații efemere și galaxii aureolate
de himere, în căutarea nimfei adorate
la paroxism, divinizată, eroizată și
hiperbolizată metaforic, asemenea
unui Werther trecut binișor de a doua
tinerețe, fiindu-i simultan icoană,
zeiță, chip cioplit, tot atâtea artefacte
ale odăii bântuite de năluci și tenebre,
ale paradisului populat de speranțe,
ale olimpului încețoșat de rateuri
amare și suferințe aproape apocaliptice. Micile și rarele oaze de speranță
sunt atunci când poetul este convins
de perenitatea artei sale, unica modali-
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tate de a-și salva posteritatea din ghearele anonimatului, prin diegeza timidă
a stărilor sentimental-amoroase, oripilat de un prezent anodin și indigest,
locuit de o „șleahtă flămândă”, disjunctă de aparentul viitor luminos al
eului poetic, încredințat în escapismul
său profetic, „când anii mei se vor
sfârși cu-ncetul/ va mai trăi din mine
doar poetul!”. Dislocarea din prăfuita
realitate incomodă și carcerală spre
închipuitul și edenicul areal stăpânit
aulic de muza metamorfozată în
„femeie, tu abecedar/ al științelor fără
hotar”, se produce fără fractalii
existențiale majore, am spune chiar
insesizabil și dezirabil, pe fundalul
unei senzualități nu sugerate, ci expuse
empiric, senin, anihilând orice undă de
îndoială, cu bucuria aceluia care
iubește și speră („ești dulce ca o strofă
semnat-Alecsandri”; iată un nou maestru!), cu mâhnirea aceluia care suferă
și disperă.
Și totuși, plauzibilul este relevat de
faptul că autorul se confundă cu personajul versurilor sale, i se substituie
până la contopirea lor într-o pastă
identitară difuză, a cărei chimie permite și o reacție inversă: personajul locutor, nepurtător de mască, se
travestește în autorul mistuit de doruri
incomensurabile, cel care admite
pasiunea, „E-un mistic foc în mine șiun dor de strofe vechi”. Rezidă o constatare univocă: atât unuia cât și altuia
îi poți fi atât martor, cât și complice, în
măsura în care pe unul îl poți culpabiliza (poetul), iar pe celălalt îl poți exonera (personajul).
Petru Istrate este un palid poete maudit, chiar dacă nu conștientizează, un
lunatic ce refuză cu obstinație ideea că
astrul de pe bolta nopților sale de

Lecturi după lecturi
veghe și suspin nu-i aparține, că astrul
i se opune, un iubăreț ce agasează
morile de vânt ale exasperării până la
epuizare, dispută nedreaptă în care
înfrângerea și victoria sunt clamate,
subiectiv, de ambii cobeligeranți.
Da, e greu să te plasezi de o parte sau
alta a acestei confruntări romantice
inegale, și poetul băimărean o știe, deși
impune pe un ton imperativ, oracular,
virtualilor săi cititori, mai mult ipocriți
decât inocenți, „De-ar fi o mie să
citească, cuvântul meu: e pentru tine/
tot n-ar putea să înțeleagă, aceste
zvonuri cristaline”.
Recunosc, mă număr printre cei o mie.
*

Ion ROŞIORU

Lirismul delicat
Carmen Tania Grigore (n.1962, la
Nehoiu, Buzău) face o selecţie riguroasă din volumele sale de poeme apărute
anterior, şi anume: Pulsul ţărânii
(2009), Minutul de sinceritate (2011),
Un sezon cât o viaţă (2012),
Secvenţial/Secventially, ediţie bilingvă
româno-engleză (2017) şi Cu nostalgii
la vedere (2018), antologia de autor
intitulându-se Cerberul din clepsidră
(Editura Neuma, Apahida, 2019).
Poezia se naşte dintr-un acut sentiment al presiunii timpului galopant şi
irepetabil care-i cere să-l umple cu cât
mai multe trăiri imperative: „mi se
şopteşte că/ am intrat în delir/ dar
funia prin care/ am stăpânit animalul/
zace în mine/ răsucită/ ca un cordon
ombilical/ ştiu ce vorbesc/ mă trec
aceste ape/ sau eu păşesc prin ele/ ca
prin fân/ îmi trebuie un as de treflă/ şi

iarba fiarelor acum/ să amăgesc brancardierii/ de altfel amatori de şoapte:/
staţi pe aproape/ cu o simulare de frison/ voi expulza/ poemul meu de
identitate” (poemul meu de identitate). Poeta militează t pentru o trăire
autentică, fără compromisuri şi convenienţe (strigător la cer). Dedublarea
inerentă a fiinţei implică numeroase
dileme greu de escaladat (celălalt eu),
poeta pledând pentru un eu nealterat
de capriciile dublului său alienant
(poem anonim).
Cuvintele nu reuşesc să catalizeze fiinţa în chip ireproşabil, ci antrenează
erori de destin şi întreţin pericolul scufundării în abis (invazia cuvintelor,
nechibzuinţă). Discursul devine sentenţios atunci când e vorba de a justifica traseul existenţial sinuos al femeii
ferme în demersurile ei: „într-un
anume moment de revelaţie/ probleme de incontinenţă astrală/ numai
Dumnezeu mai poate asambla/ paşii
din cenuşă -/ drumul se bifurcă/ spre
alfa şi omega/ cu o disperare/ dată de
fiorul negării/ eu - a trebuit să plec,
pretext/ pentru a mă întoarce/ şi mă
voi întoarce/ pentru a iubi/ sunt procreativă acum/ acele granule de Panta
Rhei/ mi-au stimulat îmblânzirea/
ascultaţi/ a început deja pledoaria/
pentru minutul de sinceritate/ păcat /eu nu mai pot alerga/ pietrele lui
Solomon/ îmi îngreunează rinichii/
nici măcar nu mai pot filtra cuvintele/
mă îndrăgostesc/ de fiecare intrus/
până când patima îmi este/ anihilată
în bollus/ înlăturând disconfortul/
produs de metafore” (minutul de sinceritate).
Poeta este adepta lucrului pe text, a
cizelării cu migală de orfevru a textelor
(altceva decât o stare de inspiraţie)
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autoarea având ştiinţa textualizării
miniaturalului, a fragilului abia sesizabil cu ochiul liber şi a subliminalului
din rostiri aluzive (andante prin noapte, îndemn, gând estival). Cu o sinceritate poetică dezarmantă, Carmen
Tania Grigore surprinde trăirile, cu
pierderi şi regăsiri fastuoase, pendulând între zbucium şi acalmie, între
doruri mistuitoare şi bucuriile mărunte ale fiecărei zile, între singurătatea
pustiitoare şi frenezia arderii în doi (cu
promisiuni de regăsire). Curajul ei de
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a se confesa aminteşte de lirica erotică
de tinereţe a Mariei Banuş. Lirica sa de
dragoste este una a aşteptărilor febrile
şi a dăruirilor în acelaşi registru afectiv
mereu epurat cu decenţă, mereu la
antipodul exacerbărilor, într-un limbaj
de-o acurateţe şi de-o diafanitate
exemplare. Nu lipsesc din discursul
doamnei Carmen Tania Grigore nici
secvenţele de poezie civică sau de atitudine socială (între alean şi armonie,
cu nostalgii la vedere).

Save as...

Magda Danciu

Sean Connery & Co. LTD
Cu peste douăzeci de ani în urmă, profesorul Randall Stevenson de la
Universitatea din Edinburgh mi-a dăruit un volum care de atunci a rămas,
din motive profesionale, pe un raft central, vizibil, în biblioteca de acasă,
anume, The New Companion to Scottish Culture, editat de David Daiches
şi publicat în 1993, şi pe care îl folosesc destul de des pentru că îmi place să
scriu despre Scoţia şi despre valorile ei culturale. Pe pagina a IV-a a copertei se găseşte o fotografie a lui Sean Connery, fireşte în rolul care l-a făcut
epocal, acela al lui James Bond 007, justificată de faptul că în compendium
acesta figurează ca indice reprezentativ pentru peisajul cultural scoțian,
alături de alte repere importante – mişcări, instituţii, personalităţi, simboluri, tradiţii - , fiind însoţit de o explicaţie relevantă: „este fără îndoială cel
mai cunoscut scoţian în viaţă”, a fost „consacrat de filmul Dr No”, este un
„actor de anvergură la Hollywood”, câştigător al premiului Oscar în 1987,
„considerat un actor cu greutate şi un important star al cinematografiei.”
(Daiches, editor, 1993: 63).
Este unanim acceptat faptul că procesul de globalizare, ai cărui martori suntem cu toţii, este azi încorporat în mai largul fenomen cultural al
postmodernismului, el este însoţit de tot mai accentuata extindere a societăţii de hiperconsum, şi şi-a creat o dinamică de desfacere a elementelor
care constituie cultura unui grup, pe de o parte, şi de expunere şi folosire a
exponenţialului valoric şi tradiţionalistic al acestuia, pe de altă parte.
Studiile pun în evidenţă modalităţile prin care se coagulează orientările şi
comportamentul membrilor acelui grup, precum şi felul în care se poziţionează acest grup, prin diferenţă, alături de alte comunităţi culturale, păstrându-şi caracteristicile de autodefinire a grupului prin diversitate culturală,
deşi uneori planează acuzaţia că anumite valori tradiţionale se pot compromite în favoarea câştigului comercial prin comodificarea lor în vederea
„consumului” turistic. (vezi McKercher, du Cross, 2002: 12)..
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Asemenea altor spaţii culturale, şi Scoţia dezvăluie oricărei categorii
de consumatori interesaţi de tot ce înseamnă simboluri locale (cititori,
observatori, flaneur-i turişti culturali) o gamă variată de tradiţii, activităţi
şi evenimente culturale, caracterizate în general printr-o anume periodicitate legată de respectarea unui ciclu, a unui anotimp sau calendar; ele pot fi
și locuri specifice asociate acestora, marcate printr-o etalare de obiecte sau
colecţii caracteristice ţinutului respectiv, sau organizarea de festivaluri de
stradă sau religioase, aşa cum apar ele în descrierile specialiştilor (94).

ÎN CĂUTAREA SPAŢIULUI BIOCULTURAL
Fiecare individ are o moştenire etnică sau culturală care valorează
mult pentru el, care îl defineşte şi ca atare, îl determină să lupte pentru
menţinerea şi transmiterea acestui tezaur ce le garantează generaţiilor
apartenenţa la un anume grup de oameni din această lume şi le încurajează
să devină conştiente de acest element esenţial din existenţa lor. Chestiunea
care se ridică în momentul emigrării spre un alt teritoriu, chiar dacă acesta
este vecina lor, Anglia, este, pentru un soțian în cazul de față, chiar acest
transport/aport de moştenire culturală a cărei practicare şi perpetuare prin
reţeaua socială a familiilor şi prietenilor este vitală în procesul de integrare
şi stabilire a statutului de minoritate participativă într-un fel particular,
aşa cum observă personajul feminin Ali din romanul lui Irvine Welsh: „Îmi
iau paharul de scotch. Ciudat, am crezut mereu că «britanicii nordici» este
un termen folosit ironic, sarcastic, de către naţionaliştii din Scoţia. Am fost
surpinsă să descopăr că a fost brevetat de către unioniştii care vor să fie
acceptaţi ca parte a Regatului Unit. (...) Cam la fel cum s-a întâmplat cu
Rule Britannia, care a fost scrisă de un scoţian. A fost o pledoarie pentru o
integrare pe care n-o poţi obţine niciodată.” (Welsh, 2002: 250 ).
Suntem obişnuiţi cu ideea de a considera cultura un set de produse
materiale şi spirituale, altfel spus, „un tot de obiecte cu anumite întrebuinţări”, ce exprimă „o viziune despre lume şi viaţă a unui grup social” (Alexandrescu, 1988: 76), precum și felul de a gândi şi de a acţiona al oamenilor
din sânul acelui grup, particularităţile de spiritualitate proprie. În cadrul
fiecărei culturi există arhetipuri, simboluri, semnificaţii care caracterizează
o arie culturală, aşa cum le selectează Val McDermid în romanul ei, Mănăstirea Northanger, și anume, capitala recunoscută a ţării, Edinburgh, cu „labirintul multistratificat al aleilor strâmte şi al pasajelor ce alcătuiau vechiul
oraş unde Burke şi Hare [criminali şi jefuitori de morminte] îşi desfăşuraseră activitatea (...), potenţialul pentru groază şi aventură după fiecare colţ
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al străzilor acelora înguste.” (McDermid, 2017: 23), oraș care a devenit cunoscut în istoria recentă pentru tradiţionalul său festival internaţional datând din 1947, festival care atrage aici în luna august turiştii din toată lumea
dornici să asiste la experimente artistice inedite.
Reprezentarea mentală a etosului şi culturii scoţiene include evenimente şi festivaluri care au puterea de a concentra atenţia observatorului
interesat asupra unei unităţi de timp specifice care cuprinde „o masă critică
de activităţi ce transformă evenimentul într-un spectacol” (McKercher, du
Cross, 2002: 132), menit să ofere experienţe inedite participanţilor.
McDermid exemplifică această constatare după cum urmează: „Balul din
Ţinuturile Înalte este evenimentul social al sezonului în Edinburgh.”
(McDermid, 2017: 24), consacrând anual celebra imagine a unor atleţi şi
dansatori îmbrăcaţi în kilturi, evoluând în acordurile cimpoiului; şi antrenând publicul să ia parte la dansurile lor populare, cu: „învârteli şi răsuciri
de Gay Gordons şi de Dashing White Sergeants, de pas de basque şi dosa-dos”(27). Tot din aceată categorie de tezaure, socotite intangibile, adică
reprezentând tot ceea ce înseamnă cultură tradiţională, folclor, cultură
populară practicată şi prezentată în anumite locuri, în general cu un acompaniament tehnologic sumar (vezi, McKercher, du Cross, 2002: :83), face
parte şi Sărbătoarea Călăriei, unde „cele mai multe rase din Borders ţin o
ceremonie tradiţională, când se duc până la graniţa ţinutului ca să marcheze ceva legat de istoria lui. Este scuza perfectă ca un grup de bărbaţi să încalece pe cai, să colinde împrejurimile, după care să se îmbete criţă. (...) Asta
este Sărbătoarea Călăriei în Langholm” (McDermid, 2017:89).

TURISTUL CULTURAL ŞI MIZA SA
După clasificarea turiştilor folosită de Bob McKercher şi Hilary du
Cross, anume, în alocentrici, adică aceia care sunt interesaţi să experimenteze la maximum necunoscutul, călătorind pentru a-şi perfecţiona viziunea
despre lume, pentru a învăţa, pentru a găsi noi provocări, apoi cei psihocentrici, care preferă locuri mai familiare, și, respectiv, cei din categoria intermediară, midcentrici, care călătoresc de plăcere, doresc o evadare, sau, pur
și simplu, sunt atraşi de o anume destinaţie pentru frumuseţea sau renumele ei (vezi McKercher, Bob, du Cross, Hilary, 2002: 118), eroinele din
romanul lui S.K.Tremayne, Sarah Moorcraft şi fiica ei, Kirstie, sunt acele
turiste psihocentrice care caută să ajungă la un loc unde au mai fost; în
cazul lor este vorba despre insula Skye, unde vor ajunge trecând pe lângă
şirurile de lacuri Loch Lochy, Loch Garry, Loch Cluanie: „Ne apropiem de
Skye (...) portul turistic, însă necruţat de ploaie, Kyle of Loch Alsh (...), apa
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cenuşie, pe alocuri alburie, a golfului Loch Alsh (...). Am ajuns în Skye (...),
cu un peisaj traumatizat, şi totuşi frumos. Insulele şi munţii sunt reflectaţi
în apa întunecată (...). Şesul nisipos coboară până la linia ţărmului. (...) O
plantaţie de pini este despărţită de un drum care pare să ducă spre nicăieri
– dispărând în acea pădure sumbră, pe urmă în întuneric.” (Tremayne,
2017: 85).
Pentru orice fel de turist, iniţiat sau mai puţin cunoscător al peisajului cultural al ţării, Scoţia are un tezaur cultural fizic, adică, tangibil, remarcabil (vezi McKercher, du Cross, 2002: 65), constând din oraşe şi clădiri
istorice, situri arhelorgice, obiecte culturale, toate formând o proprietate
solidă a unei comunităţi cu tradiţii devenite embleme şi simboluri identificabile chiar şi în cel mai modest colţ de ţară: „Micul drum care ajungea aici
[marginea suburbiei Cults] fusese şi el acoperit de vegetaţie. O fermă părăsită stătea ţâfnoasă chiar la capătul drumului, piatra ei plângând în ploaia
fără sfârşit.(...). Ciulini şi mărăcini se vedeau printre ierburi, cu tulpinile şi
frunzele de culoarea ruginei profilându-se pe cerul de iarnă.”(Macbride,
2010: 119). Ciulinii, peisajele ceţoase, suita de loch-uri, tartanul, cimpoiul,
personalităţile reale (regina Mary, prinţul Charlie) sau personajele fictive
(dr. Jekyll şi dl. Hyde, Highlander) completează harta istorică, socială, culturală a ţării care merită investigată şi cunoscută; drept urmare aceste elemente au ajuns standardizate, modificate, comodificate în interesul unui
turism sustenabil, adică au fost turismificate, (vezi McKercher, du Cross,
2002: 134), spre a fi consumate de cât mai mulţi vizitatori. Cine ştie? Poate
că Sean Connery ar putea deveni un francizor important, în societatea de
hiper/consum, în care artele ajung foarte uşor produse care au preţ, se consumă, se evaluează, se produc în serie, în conformitate cu gustul şi cererile
publicului cumpărător (vezi Marshall McLuhan, 1975: 439), într-un uriaş
val de democratizare a tuturor bunurilor.
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Ritualurile nimicirii
(II)
Damien Hirst, A
Thousand Years

Damien Hirst, A Thousand Years

„Pieirea unui lucru este generarea altuia şi generarea unuia este pieirea
altuia” – ne spune Aristotel în Despre generare şi nimicire. Şi în numărul trecut am încercat să găsim câteva mega-fenomene astronomice şi planetare care
să ilustreze tulburător de simpla aserţiune. Care, în gândirea aristoteliană,
fatalmente limitată de inexistenţa unei tehnologii observaţionale, se referea
doar la nivelul sublunar şi, în special, la cel biologic. Însă ştiinţa secolului
XX i-a dat o extensie robustă, demonstrând valabilitatea ideii la toate scările
cosmice. Coborâm acum cu picioarele pe terenul istoriei, în veacurile XII-XI
î.Chr. ale acestei lumi „sublunare”. Perioadă de o violenţă şi o instabilitate
socială terifiante şi care avea să rodească în cele din urmă în noul aspect al
Europei mediteraneene, al Asiei Mici şi al Orientului Apropiat, pe care se va
clădi şi prolifica lume greacă a Stagiritului şi a predecesorilor săi. O lume
extrem de dinamică spiritual şi artistic, în primul rând datorită componenţei
eterogene a locuitorilor ei, eterogenitate desăvârşită tocmai în perioada menţionată. Cu sacrificii teribile, pentru că invazia aşa-numitelor popoare ale
mării, nici la ora actuală elucidate exact ca provenienţă, a declanşat un adevărat „uragan abătut asupra teritoriul estic al Mării Mediterane”1. Beneficiind de
tehnologia fierului, în timp ce teritoriile invadate posedau doar arme mult mai
ineficiente, din bronz, cetele sosite din tărâmurile nordice, roind în vuiete
înspăimântătoare pe mare şi pe uscat, au ucis şi distrus tot ce au prins în cale.
Cu excepţia egiptenilor care au reuşit să le bareze drumul înspre piramide şi a
atenienilor bine baricadaţi pe colina ce avea să poarte semeţ Partenonul peste
vreo opt secole, ei au lichidat imperiul hittit din Asia Mică2 deschizând drumu-
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rile spaţiale şi temporale frigienilor către Podişul Anatolian3. Şi au transformat
în cenuşă coasta orientală a Mediteranei cu mândreţele lor de aşezări comerciale prospere, din Ugarit până la vechiul Babilon şi Gaza, locul vechilor populaţii fiind luat de filisteni, arameeni, fenicieni etc. Simultan, Grecia a fost cotropită de dorieni în aceeaşi paradigmă de cruzime. Puţinătatea probelor arheologice face dificil de încadrat neamul dorian în genericul nebulos al popoarelor
mării, în tot cazul provenienţa lor este tot septentrională, ei sosind de pe cursul
inferior al Dunării (varianta cea mai acceptată) ori din vastele câmpii ruseşti de
la nordul Mării Negre, acolo unde s-a coagulat, în diverse nuclee generatoare
ale viitoarelor limbi europene şi asiatice occidentale, amalgamul tulbure de
graiuri indo-europene. Înrudiți genetic sau nu cu cotropitorii ţinuturilor asiatice, în tot cazul dorienii au dat dovadă de aceeaşi „măiestrie” în cruzimea cu
care au abordat noile teritorii. Sursele scrise ale înfricoşătorului lanţ de evenimente sunt slabe. Pindar şi Herodot furnizează câteva vagi informaţii, confirmate ulterior arhelologic, iar Tucidide dă până şi o dată a invaziei, „la optzeci
de ani după războiul troian”, adică prin 1150 î.Chr., consfinţire lacunară (şi
chiar eronată dupa cele mai recente analize) întrucât „nu se poate stabili în
timp cu asemenea precizie un eveniment care a evoluat încet şi pe parcursul a
mai multor secole”4. Cert este că ordiile doriene distrug una după alta cetăţile
strălucitoarei lumi miceniene, care la rândul ei pulverizase fără menajamente
cu câteva secole în urmă fastuoasa şi strania civilizaţie a palatelor cretane. Totul
se transformă în ruine fumegânde, încât o mare parte din Grecia „recade în cea
mai deplină barbarie. Nu există dezastru mai total şi nici mai sinistru în toată
istoria Eladei”5. Distrugerile au cuprins toate nivelurile vechii lumi elene:
modul de viaţă rafinat, splendoarea operelor de artă din care doar câteva au
mai răzbătut până în vremile noastre, obiceiurile şi ritualurile. Până acolo încât
„grecii vor pierde obişnuinţa scrisului luată de la cretani. Fenicienii sunt aceia
care îi vor reînvăţa să utilizeze acest element cultural”6. Populaţia e decimată,
iar cei ce scapă cu viaţă o fac cu preţul părăsirii pământurilor natale, fugind în
masă către coastele estice ale Egeei, acolo unde mai târziu vor clădi înfloritoarele cetăţi ioniene.
Populaţia peninsulei, a ţărmului anatolian şi a insulelor egeene va fi de
acum împărţită în trei ramuri principale, aşezate de la nord spre sud: eolieni,
ionieni şi dorieni, iar modul de viaţă va cunoaşte permanenta tensiune stârnită
de „o civilizaţie doriană, austeră şi rigidă şi o civilizaţie ioniană, amabilă şi graţioasă... Forţa elenismului va consta în această dublă bogăţie pe care o constituie gravitatea doriană şi surâsul ionian”7. Dar îi va trebui câtăva vreme acestei
forţe să iasă la lumină. Pentru că epifania Greciei nu a fost una instantanee, asemeni zborului spontan al păsării Phoenix. Un lung episod de tip medieval,
„evul întunecat” cum îi spun istoricii, de aproximativ patru secole, despre care
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se ştiu extrem de puţine lucruri, a scufundat în disperare tărâmul ce pierduse
parcă orice licărire de speranţă, de vitalitate. Însă, începând aproximativ cu
secolul VIII î.Chr., se întâmplă ceva ce poate fi asemuit unui miracol. „La un
anumit moment, într-un anumit punct al evoluţiei artei greceşti s-a produs
ceva indefinibil, care a transfigurat această artă într-o creaţie nouă, incomparabilă”8. Geometria decoraţiilor de pe ceramica evului întunecat, singura mărturie a faptului că Grecia nu a dispărut cu totul, se transformă treptat în forme
naturale, în reprezentări realiste şi pline de forţă, dar mai ales în gândire dialectică şi într-un irepresibil nesaţ al cunoaşterii naturii şi cosmosului. Dar şi în
organizarea socială de tip democratic, în cultivarea valorilor cetăţii, în strălucire
urbanistică, în legislaţie coerentă. Vectori ce vor defini (din păcate nu peste tot
şi mereu) evoluţia civilizaţiei europene vreme de milenii. Mai mult ca sigur că
esenţa acestei ţâşniri îşi are geneza în pustiirea doriană (nu facem aici o judecată etică – ar fi necruţătoare). Probabil că lumile cretane şi miceniene îşi atinseseră apogeul, îşi consumaseră energiile edificatoare şi, în absenţa lor, nu ar
mai fi fost apte decât de o agonie prelungită şi lâncedă. Sau poate o eventuală
reviviscenţă naturală s-ar fi produs mult mai târziu, aşa cum între Sofocle şi
Shakespeare s-au scurs vreo două milenii de lipotimie dramaturgică. Cert este
însă că generarea apoteotică a clasicismului elen a izbucnit pe un teren defrişat
şi sterilizat în urma înfricoşătoarei nimiciri doriene.
Însă nu toate nimicirile majore din istorie duc şi la generarea a ceva
important. Sunt momente în care generalitatea aserţiunii aristoteliene nu
poate fi luată ca axiomă. Şi nu luăm decât exemplul celor două Războaie
Mondiale, cu zecile de milioane de morţi şi distrugerile inestimabile de bunuri,
în urma cărora nu a rezultat nimic nou, nimic constructiv (cu excepţia deloc
constructivă a armamentului nuclear!...), ci s-a produs doar încetinirea sau
chiar blocarea temporară a ritmurilor de dezvolatare financiar-economicsocială a unei Europe ce deschisese cu admirabile eforturi drumurile corecte de
cercetare în ştiinţele naturii şi dobândise forţa tehnologiei dedicate majoritar
creşterii calităţii vieţii. Şi exemplele sunt nenumărate, ceea ce arată faptul că
cele două predicate aristoteliene nu au pondere egală în actualizările lor.
Nimicirea întotdeauna prevalează. O spune şi legea a doua a termodinamicii,
aceea cu entropia (dezordinea) universală în creştere. Iar acum, utilizând o formulă de încheiere tipic aristoteliană pe câte un subiect, credem că despre aceste
lucruri „s-a vorbit îndeajuns”. Dar nu suficient de „îndeajuns” ca să nu încapă
şi o ilustrare artistică. Evident, contemporană, pentru că o aserţiune de o asemenea cinică realitate cum e cea aristoteliană nu-şi poate găsi transfigurarea
decât în arta zilelor noastre. Care, asemeni asteroidului ce a spulberat giganţii
planetei acum zeci de milioane de ani (vezi prima parte a eseului), rupe toate
zăgazurile substanţiale şi formale ale expresivităţii tradiţionale şi încearcă să
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acceadă înspre esenţele nude ale fenomenelor. Transgresiune îi spun teoreticienii acestui fenomen invaziv (lit., invadarea uscatului de apele marine) al realităţii sub aspectele ei cele mai tari, până de curând inexprimabile ori eufemizate până la a le face greu recognoscibile, asupra patentelor estetice. În fapt o
anulare a tuturor distincţiilor existente între potenţilitatea şi actualizarea aristoteliene. Tot ce poate fi imaginat capătă expresie. Exponentele acestui tip de
artă „a) răvăşesc relaţia tacită dintre tabuuri, reguli legale şi principii morale; b)
se ocupă de durere, moarte şi dezmembrare, dintr-o perspectivă detaşată, speculativă; c) reunesc elemente care ar trebui să fie separate, refuzând, în hibriditatea lor, ceea ce s-ar putea numi integritatea obişnuită a lucrurilor; d) sunt
lucrări recente, cazuri a ceea ce este perceput drept un nou gen, «arta şoc»”9.
Artistul britanic Damien Hirst (n. 1965) prestidigitează moartea şi viaţa cu
naturaleţea unui actor ambulant dintr-un bâlci, zgândărind categoriile efemerului văzut ca parte fundamental constitutivă, prin repetitivitatea sa, a „noţiunii
de indestructibilă veşnicie,” până la evidenţierea inechivocă a monstruozităţii
acesteia10 (în mod neîntâmplător, în studenţie a lucrat la o morgă londoneză!).
Lucrarea O mie de ani (1990) a stârnit fireşti controverse, ceea ce a ţinut-o
departe de ochii publicului până la expoziţia retrospectivă a Galeriei Saatchi din
County Hall, 2003. O incintă paralelipipedică din panouri de sticlă etanşeizate
de dimensiuni 2075 x 4000 x 2150 mm pe al cărei planşeu zace un cap de viţel
natural, în putrefacţie. Valuri de muşte roiesc în voia lor prin toată incinta.
Există şi un incubator cubic în care ouăle zburătoarelor ce se hrănesc îndestulător cu putreziciunea cărnii animalului, depuse acolo, generează noi şi noi
roiuri ce se reped la rândul lor asupra craniului bietei cornute decapitate. Şi
după ce şi-au îndeplinit misiunea de îmbuibare şi proliferare, insectele zburdă
satisfăcute în înaltul incintei, acolo unde însă le aşteaptă o „surpriză”. De tavan
e atârnată o lampă cu ultraviolete care, în momentul atingerii ei, le prăjeşte.
Horă necruţătoare a vieţii şi a morţii, de generare şi descompunere pe multiple
niveluri de interpretare. Cel dintâi este, evident, acela al fulminantei expansiuni
a vieţii care se adaptează instantaneu pe condiţiile oferite de fiecare nişă. Prin
sacrificiul cornutei, lucrarea oferă imaginea unui paradis al supărătoarelor
insecte, chiar dacă noţiunea nu se apropie de viziunile noastre edenice. Paradis
care, din punctul de vedere al zburătoarelor ce n-au ajuns încă în partea de sus
a incintei, pare etern. Apoi ar fi cel al inocenţei nimicitului. În fapt orice victimă
necuvântătoare poartă un tezaur de nevinovăţie întrucât acţiunile sale sunt
strict conforme prescripţiilor naturii iar mecanismele acestei naturi sunt
impersonale şi indiferente. Aici însă simbolistica e inechivocă. Dacă în locul ţestei viţelului lucrarea conţinea un cap de hienă, ciclul generării şi nimicirii din
incintă regresa înspre lanţul vieţilor de victimă-prădăciune duse de toate speciile ce au făcut posibilă existenţa animalului în cauză, până în clipa ipostazierii
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sale într-o galerie de artă. Viţelul în schimb opreşte istoricul ciclului la sacrificiul său sinistru şi amoral. E întruchiparea absolută a purităţii, el nu poate exista în peisajul trofic decât ca victimă. Distructivitatea lumii nu ascultă şoaptele
categoriilor etice. Alt nivel ar fi cel al intervenţiei exterioare buclei naturale a
vieţii-morţii, reprezentat de lampa UV care, asemeni asteroidului ce-l invocăm
din nou, curmă din frenezia muştelor ce au izbutit să acapareze tiranic întregul
spaţiu. Şi fără de care, probabil, prin suprapopulare, ameţitoarea roată biologică nu s-ar fi învârtit, aşa cum estimează autorul, o mie de ani. Iar cel mai specific nivel de citire, având în vedere că suntem într-o galerie, este cel al operei
de artă (în cazul în o care astfel de lucrare – dar este un cu totul alt subiect –
poate fi numită artă, fie ea şi purtând atributul „şoc”, sau ar trebui să se postuleze de-acum un alt concept, gen „procesare”). Autorul sacrifică puzderie de
vieţi într-o lucrare vie-moartă-vie ce se auto-metamorfozează clipă de clipă,
sub ochii privitorului. Redând înfiorător simbolistica inepuizabilei frământări
cosmice funcţionând după aristoteliana buclă recursivă generare-nimiciregenerare... prin care îşi întreţine, insensibil, dinamismul endemic. Viţelul şi
muştele luaţi individual sunt neimportanţi în raport cu lucrarea, aşa cum, cosmic, existenţa şi înfăptuirile noastre sunt nesemnificative în imensitatea Marii
Lucrări. Dar Mama Natură are întotdeauna soluţii şi pentru asta...
Un reportaj recent pe Discovery Science dezvăluie ipotezele cercetătorilor cu privire la posibilitatea existenţei vieţii în forme primare pe satelitul îngheţat al planetei Jupiter, Europa. Când, peste miliarde de ani, soarele va deveni
o gigantă roşie iar pământul va fi pârjolit integral, noii parametri ai sistemului
solar vor topi crusta de gheaţă a Europei, lăsând deschis luminii şi căldurii
oceanul acum ascuns. Va fi, probabil, noua matrice a vieţii pe care cosmosul o
are deja pregătită spre generare după nimicirea lumii noastre.
Note:
1. Immanuel Geiss, Istoria lumii din preistorie până în anul 2000, All, 2003, p. 77.
2. François Chamoux, Civilizaţia greacă, Meridiane, 1985, p. 38
3. Constantin Daniel, Gândirea hittită în texte, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986
4. Pierre Lévêque, Aventura greacă, Meridiane, 1987, p. 120
5. Ibid., p. 123.
6. Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. 1, Institutul European, 1997, p. 77.
7. Aventura greacă, p. 131.
8. Neagu Djuvara, Civilizaţii şi tipare istorice, Un studiu comparat al civilizaţiilor,
Humanitas, 2006, p.81.
9. Anthony Julius, Transgresiuni. Ofensele artei, Vellant, 2009, p. 141.
10. Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Art of the 20th Century, Taschen,
2005.
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Scena politică se confruntă adesea cu variatele și incitantele sale reflectări artistice transpuse în universul teatrului. În dramaturgia lui Tudor
Mușatescu, unul dintre reprezentanții de seamă ai teatrului politic românesc și
ai direcției inaugurate de Ion Luca Caragiale, contextul tematic se rafinează
într-o viziune satirică animată de șarje ironice, tușe grotești și aluzii atât de
mușcătoare, încât puternica impresie de actualitate nu poate fi estompată în
umbra deceniilor care au trecut de la scrierea acestor texte. Este binevenită,
așadar, recenta includere a piesei ...ESCU* de Tudor Mușatescu în repertoriul
Teatrului Regina Maria din Oradea, în regia artistică a lui Claudiu Goga, cel
care a surprins cu abilitate felul cum raporturile dintre puterea politică și
opoziție radiază doar declarativ spre ideologiile vremii, nu însă și doctrinar.
Pentru Decebal Necșulescu, substanța doctrinelor rămâne o ilustră necunoscută, iar aceasta nu-l împiedică defel să migreze cu dezinvoltură și fără vreo
remușcare de natură morală de la un partid politic la altul. Sorin Ionescu
construiește complexul rol al unui autentic homo politicus: cabotin, poltron și
obedient în fața superiorilor, lăsând în urmă un indigest parfum de mitocan
parvenit și de un dezarmant oportunism. E diferit, după cum se vede, de politicienii din teatrul lui Caragiale, ce acționau cu atentă celeritate dacă așa cereau
interesele partidului. E adevărat, tot interesul primează și aici, dar se
convertește în duioase promisiuni electorale, de la un loc comod în parlament
până la conducerea unui minister. Tudor Mușatescu schițează dinamica unei
* Teatrul Regina Maria Oradea

...ESCU de Tudor Mușatescu
Regia artistică: Claudiu Goga
Decor: Lia Dogaru / Costume: Amalia Buie / Face designer: Minela Popa
Distribuția: Sorin Ionescu, Șerban Borda, Denisa Vlad, Anda Tămășanu, Elvira Rîmbu,
Petre Ghimbășan, Alin Stanciu, Sebastian Lupu, George Dometi, Pavel Sîrghi, Alexandru
Rusu, Eugen Neag, Mirela Niță Lupu, Adela Lazăr, Andrian Locovei
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lumi stratificate politic, în siajul căreia agitația pentru acapararea puterii
dobândește o tot mai vizibilă coloratură financiară. Grupurile de putere interferează cu cele de influență socială, permițând unor inși mediocri să acceadă
spre vârful societății.
Încrengăturile sunt savuroase. Alături de Decebal, cel plin de vervă și de
urmele mâncării ce i se prelinge printre degete, se află de la bun început socrul
său, Iorgu Langada, un bătrân ușor senil și decrepit, sub machiajul căruia cu
greu îl recunoaștem pe actorul Sebastian Lupu, intrat perfect într-un rol ce presupune un fin reglaj al atitudinii și tonalității vocale. De altfel, nu numai
machiajul, ci și costumele și decorul aduc ecouri din perioada interbelică, când
piesa s-a jucat pentru prima dată. Conversația dintre ginere și socru, în spațiul
unui living lipsit de pretenții decorative, aproape modest, este o savuroasă
punere în temă, într-un melanj de termeni preluați din vocabularul politic al
epocii (,,demagogie”, ,,proletariat”, ,,socialism”). Mărul discordiei se clarifică
odată cu suita de reproșuri pe care cei doi și le fac cu politicoasă reciprocitate.
Pentru Decebal, bătrânul Iorgu reprezintă ,,o clasă socială în ultimă generație:
cafeneaua”. Nici celălalt nu se lasă mai prejos, reamintindu-i neastâmpăratului
ginere de toate aventurile lui politice, semnul unei demagogii bine așezate deja
într-o rutină a schimbărilor de culoare electorală și de emblemă discursivă.
Pesemne că lui Decebal proprietatea termenului îi scapă printre degete – asemenea prototipului său, Cațavencu –, din moment ce clamează cu convingere
că prin ,,noi, demagogii” se scurge ,,strigătul de suferință al proletariatului”.
Convins că traseismul politic e perfect justificabil, la fel ca minciuna, susține cu
nonșalanță cauza socialismului, cerându-i socrului să se afișeze la Balul Muncii
cu cravata roșie la gât. Bătrânul se opune cu o bine jucată vehemență, despre
care vom afla curând cât de puțin valorează: ,,Nu mă fac, domnule, socialist!”
Nu doar că se va face socialist, dar va purta cravata roșie și va flutura steagul
roșu cu mai multă înfocare decât orice proletar cu mintea încinsă de îndemnurile propagandei. Conflictul politic se prelungește în familie, Traian Necșulescu,
fratele risipitor, încurcând și mai mult firele intrigii. În ipostaza acestuia, Alin
Stanciu pătrunde într-un rol ușor discontinuu, uneori cu exagerări interpretative, alteori cu remarcabile tușe de expresie, precum în scena în care urinează
pe cei cinci pitici de grădină modelați după chipul și asemănarea unor politicieni ai zilelor noastre. Satira politică atinge corzi de sensibilă actualitate,
legând un timp trecut, al marilor rătăciri ideologice, de ceea ce se întâmplă
astăzi pe scena politică românească.
Doamnele au un rol decisiv în deturnarea traseului celui despre care nu
se îndoiesc că va deveni un mare om de stat, chiar dacă sursa notorietății sale
se datorează unui incident. Nina Damian își revendică statutul de amantă,
știind prea bine că deputatul Decebal e, de fapt, creația ei. Pătrunde cu ușurință
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în cercurile guvernamentale (căile de acces ne rămân absconse), este un personaj-cheie, femeia care face și desface, greu de răpus psihologic, o ilustră reprezentantă a celebrei expresii ,,Cherchez la femme!”. Ar fi trebuit nuanțată prin
mult mai multe variațiuni expresive decât cele care se întrevăd în jocul scenic

Secvență din spectacolul ...ESCU de Tudor Mușatescu, Teatrul Regina Maria, Oradea

al Denisei Vlad. La polul opus, soția lui Decebal, Amélie, este doamna distinsă,
elegantă, de o delicatețe izvorâtă dintr-un autocontrol studiat, cu reverberații
vocale ce o aduc în centrul atenției noastre pe actrița Anda Tămășanu. Știe și
ea prea bine în ce lume trăiește, intuiește motivațiile celor din jur, face concesii
aparențelor impuse: ,,Soția-i mai socialistă decât întregul partid”, afirmă ea
demn, îmbrăcând rochia roșie pentru bal. Chiar dacă planul lui Bébé Damian
– îndrăgostitul pasional, pus sub o varietate de reflexii interpretative de către
actorul Șerban Borda – o surprinde, ea disimulează cu artă și acceptă
necondiționat limitele unui statu-quo marital căruia nu-i sunt străine adulterul, manipularea și o viguroasă doză de ipocrizie. Într-un comic efect de contrast cu Amélie și Nina se remarcă servitoarea Ana, de o placiditate și inerție
bine redate de către actrița Adela Lazăr. Greoaie în mișcări și expresii, încurcată
parcă în propriile-i veșminte, Ana reprezintă acea doză necesară de sare și
piper adăugată pentru detensionarea conflictelor de suprafață. Aproximativ pe
același tipar, în mod voit lipsit de expresivitate, dar cu sprințare efecte comice,
se înfiripă personajul Mirelei Niță Lupu, Mitzi, secretara deputatului
Necșulescu în vremurile lui de glorie.
Un cuplu pitoresc se încheagă în sânul familei General Stamatescu, prin
cei doi soți croiți parcă anume unul pentru celălalt, ilustrând contrariile care se
atrag: feminitatea voluntară și comportamentul bărbatului ce a depus de mult
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armele în fața celei pe care, totuși, o iubește. Prin Elvira Rîmbu o regăsim pe
Miza, acum la o altă vârstă decât în Titanic Vals, o ființă posesivă, obositor de
acaparatoare ca soție și mamă. Nu e de mirare că spațiul scenic pare adesea
insignifiant pentru doamna General Stamatescu, femeia excedată și capabilă
de neașteptate reacții și strategii pentru a-și atinge scopurile. În rolul soțului,
Petre Ghimbășan revine cu o nouă și remarcabilă partitură plină de savoare și
umor. Scena explicațiilor dintre cei doi nu aduce însă și cele mai fericite soluții
regizorale. Totuși, se mizează pe inepuizabilul comic de limbaj al textului dramatic. Fiul lor, Platon, interpretat de George Dometi, este, de departe, reversul
celebrului filosof care a dezvoltat o filosofie politică pe principii riguroase, construită pe dialog și nu pe uzura monologului găunos și emfatic.
Convins că e un ins providențial pentru viitorul țării și un maestru al discursurilor politice, Decebal suferă un șoc după ce se întoarce bătut, însângerat,
pe targă, după discursul susținut în leagănul socialismului. Este momentul
intrării unui grup amestecat și efervescent de oameni ai legii și de bătăuși
plătiți, interpretați de actorii Pavel Sîrghi, Alexandru Rusu, Eugen Neag,
Andrian Locovei. Decebal își dă demisia fără regrete de la socialiști și trece la
țărăniști, sub ademenitoarea promisiune a unui loc obținut rapid în parlament.
De altfel, discursurile sale reiau, contrapunctic, anumite conjuncturi din planul
vieții politice. Viața deputatului Necșulescu se schimbă peste noapte și întreaga
familie extinsă se mută în casa lui. Succesul parvenitului politic se numără de
acum în noile candelabre și etaje ale casei, ori în irizațiile sclipicioase ale
beculețelor atârnate din belșug. Remarcăm ingenioasa regie a convorbirii telefonice dintre Decebal și prim-ministrul. Aplecat aproape până la pământ, cu
receptorul la ureche, cel dintâi își dezvăluie adevărata condiție de lacheu josnic,
cu voce umilă și instantaneu preschimbată în lapte și miere. Numirea sa pe
postul de ministru al comerțului provoacă celor din jur o stare de contagioasă
euforie. Se desfac sticle de șampanie, se aruncă bani în toate părțile, iar Iorgu
își repetă discursul pe fundalul ecourilor unei fastuoase recepții.
Rapide răsturnări de situație grăbesc deznodământul. Proaspătul
ministru nu se bucură decât o seară, adică până în momentul loviturii de teatru: demisia guvernului din care tocmai aflase că face parte. ,,Amélie, dragostea
mea!” este deopotrivă o inserție parodică și o aluzie ușor recognoscibilă la
situația similară, rizibilă și memorabilă, în mijlocul căreia s-a aflat recent un alt
personaj politic, de această dată real, îmbătat de efluviile puterii. La începutul
ascensiunii sale, Decebal Necșulescu afirma ritos că politica e precum moda.
Însă sub cameleonismul afișat în hârjoana pe arborele tuturor partidelor din
vremea sa, se conturează treptat portretul caricatural inspirat de un lung șir
de... Escu, inși ratați și fantoșe politice lipsite de autentică vocație.
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Mozart necunoscut

,,Sunt, ca să zic așa, cufundat în muzică, mă gândesc
la ea toată ziua și îmi place să experimentez, să studiez, să reflectez. (Mozart, 31 iul. 1778)

În monografia The Cambridge Companion to the Piano (1998), o
mică informație denotă cât de puțin știm încă despre unul dintre cei mai
mari compozitori ai lumii: de obicei nu se cântă Concertul ,,nr. 20” în re
minor pentru ,,pian” și orchestră K. V. 466 de Mozart, o capodoperă a genului, așa cum l-a scris autorul. În măsurile 88-91 din prima parte e imposibil
să se cânte la un pian modern acordurile de la mâna stângă, fiindcă au nota
din bas dublată la octava inferioară, ca de un pedalier de orgă! Întărirea
basului sporește caracterul sumbru și vigoarea muzicii, ignorate în imaginea idilică și unilaterală despre Mozart. Probabil că interpreții necunoscători ignoră acele note drept un detaliu nesemnificativ și cvasi-imperceptibil,
mai ales la instrumentele moderne. Dar suma detaliilor și a nuanțelor
alcătuiește expresia muzicală reală!
Pianul n-a fost dintotdeauna exact ca pianul de concert de azi (de
obicei Steinway) și a avut o evoluție lentă, presărată cu experimente. Nu a
devenit un instrument mai bun sau mai prost decât strămoșii lui din vremea lui Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Liszt și chiar Debussy, ci
de prin 1860 a început să tindă spre un instrument diferit, adaptat sălilor
mai mari, producând un sunet mai puternic și mai prelung (deci cu o
anume neclaritate în registrul grav), cu timbru aproape egal pe toată întinderea sa (sacrificând efectele de culoare din muzica mai veche).
Respectarea intențiilor compozitorului, inclusiv în ce privește timbrul și
claritatea texturii, e încă prea rară, deși când se produce rezultatele muzicale sunt uluitoare și mult mai emoționante.
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Pentru a deduce pentru ce instrumente (clavecin, clavicord sau pianoforte) a compus Mozart e necesară cunoașterea disponibilității de pe
atunci a ,,pianului” (instrument încă nou, scump și rar). La fel, înțelegerea
diferențelor dintre modelele vieneze (mai agile) și cele engleze (mai puternice și cantabile) e esențială pentru interpretarea lucrărilor lui Beethoven
sau Schubert în funcție de pianele pe care ei le-au avut la dispoziție. Mozart
și-a început cariera pe când uzuale mai erau clavecinul și clavicordul, iar
prima relatare cu el cântând la pianoforte e din iarna 1774-1775. El cânta
întotdeauna la instrumentele disponibile și abia după ce s-a mutat la Viena
în 1781 și și-a cumpărat un pianoforte Walter, acesta a ajuns probabil să
domine concepția și interpretările lui la claviatură.
Opera sa pentru „pian” n-a fost concepută pentru același instrument, cu atât mai puțin pentru cel herculean de azi: primele concerte pentru ,,pian” și orchestră (K. V. 175, 238, 242 și 246) au fost compuse pentru
clavecin, iar sonatele și concertele mari, de la Viena, pentru pianoforte.
Dintre marile concerte, cel puțin K. V. 466 și 467 au fost compuse pentru
un pianoforte cu pedalier, după cum o demonstrează partitura, o scrisoare
a lui Leopold Mozart, anunțul concertului și relatările celor care l-au vizitat
pe autor (instrumentul lui s-a păstrat, dar pedalierul acestuia a dispărut).
Mozart nu și-a notat în partitură toate intențiile fiindcă muzica clasică nu
era atunci piesă de muzeu, ci fenomen viu, creativ și adaptabil, ca jazzul.
Multe prostii și falsuri romanțioase s-au colportat despre Mozart,
deși sursele, cercetarea și muzica lui le pot demonta. Pretinsa uniformitate
“obiectivă” în interpretare pe care i-au atribuit-o neoclasicii e falsă, el fiind
admirat de contemporani pentru expresivitatea la pian și mai ales pentru
rubato al mâinii drepte, în timp ce stânga menținea tempo-ul (după cum
explica el într-o scrisoare din 1777 și cum avea să facă și Chopin, deși
ignoranții cred că mai ales acestuia i se cuvine un tempo dezlânat și variabil,
prețios-ridicol și pseudo-poetic).
Mozart n-a suferit de sărăcie, cum credeau romanticii și comuniștii,
câștiga foarte bine, a trăit pe picior mare față de statutul lui și i-au plăcut
eleganța, socializarea cu prieteni nobili și jocurile de noroc, pentru care a
făcut datorii considerabile. În ultimul an de viață începuse să le plătească și
părea să aibă din nou perspective favorabile în carieră, după dificultățile
sociale din cei doi-trei ani anteriori, cauzate și de războiul cu turcii. Nici
vorbă de resemnare și de așteptarea morții, pe care i le-au atribuit romanticii. Lucra mai ales la ,,Flautul fermecat” și la Requiem, dar legenda că pe
patul de moarte i-a dictat elevului său Süssmayer indicații pentru terminarea celui din urmă nu se susține. Părerea lui derogatorie despre
Süssmayer (ca despre mai toți contemporanii, în afară de Haydn) e
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evidentă din scrisori, iar terminarea Requiemului de către acesta n-a ținut
cont de schițele lui Mozart și de practica muzicii ecleziastice austriece contemporane (completările recente, mai ales cea a marelui pianist și muzicolog american Robert Levin, sunt în mod paradoxal mult mai bune și mai
fidele). Spre deosebire de contemporani, Mozart era un spirit enciclopedic
în muzică, asimilând multe influențe și mai ales subtila știință a marilor
polifoniști ai barocului târziu (Bach și Handel), astfel că hiper-inteligența
lui muzicală și emoțională ni-l arată într-o altă lumină, mult mai complexă
și impunătoare decât personajul infantil și alegoric din ,,Amadeus”.
Trupul lui Mozart n-a fost aruncat cu nerecunoștință într-o groapă
comună, ci a avut o înmormântare de om de rând, ne-nobil, deci e o eroare
de traducere. Iar mormintele oamenilor de rând se refoloseau după zece
ani. N-a mers nimeni până la groapă fiindcă așa erau regulile la Viena și n-a
fost viscol (căruia cică nu i-a rezistat, vai, decât cățelul lui Mozart), ci vreme
călduță și liniștită. În treacăt fie zis, orgoliul sau apetența vienezilor pentru
titluri l-au făcut uneori pe compozitor să semneze ,,von Mozart”, ca și cum
ar fi fost nobil.
N-a fost otrăvit de Salieri, care îl admira, deși uneori au concurat
pentru comenzi (a asistat la concertele lui, i-a dirijat lucrări și i-a fost profesor unuia dintre fiii lui). Atins de demență în ultimii ani, Salieri a spus
prostia cu otrăvirea lui Mozart, care a prins în imaginația romanticilor.
Cauza morții lui Mozart a fost probabil febra reumatică acută, o infecție
streptococică masivă sau trichineloza, suprapusă pe un organism tarat din
copilărie de boli și de muncă excesivă.
Mozart a compus cu ajutorul unui pian, mult și intens, realizând și
schițe mai mult sau mai puțin elaborate, în contrast cu spontaneitatea și
dicteul automat pe care i le atribuie idealizanții ce n-au nici o idee despre
procesul creator. Diferența față de Beethoven e că majoritatea schițelor nu
s-au păstrat fiindcă văduva Constanze le-a distrus cât a putut. Au scăpat
vreo 320, cam pentru 10 % dintre lucrările lui, iar unele au rămas nefolosite.
Multe compoziții le-a terminat la doi-trei ani de la începerea lor, uneori
chiar la zece ani, cum a demonstrat Alan Tyson prin analizarea filigranului
manuscriselor. Deci prostiile moderne despre ”caracterul autumnal, elegiac
și resemnat” al lucrărilor finale, de ex. Concertul pentru clarinet sau ultimul
Concert pentru pian K. V. 595, nu se justifică, dar grevează destule interpretări. Multe fragmente pe care n-a apucat să le continue sunt foarte
promițătoare prin elementele esențiale pe care le-a notat ca memento.
Unele partituri terminate nu includ toate notele la instrumentele mediane
(,,e compus, dar nu e scris încă”, cum zicea el, ceea ce denotă nu compunerea detaliată și completă în minte, ci faptul că partitura consemnează până
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la sfârșit aspectele importante ale lucrării, detaliile urmând să fie adăugate
ulterior).
Mozart n-a avut ticuri și n-a suferit de sindromul Tourette, glumele
scatologice din corespondența lui fiind uzuale în epocă pentru categoria lui
socială și fiind practicate uneori și de părinții săi. Fiind mai miștocar, el le-a
făcut și în muzică, în mici canoane vocale distractive scrise pentru prieteni,
cu texte gen “Pupa-m-ai în c...” și “Difficile lectu mihi mars” (cuvinte latine
ce sună ca îndemnul anterior pronunțat în germană).
Muzica lui e mult mai complexă decât delicatețea unilaterală pe
care i-o atribuie mulți. În primul rând o caracterizează claritatea, echilibrul
și fluența, dar forța sau tragismul multor capodopere au fost emulate apoi
de Beethoven și minimalizate de mințile mai ușurele. Când era mic, sora lui
Nannerl era o pianistă mai agilă, dar el frapa prin capacitatea de a improviza la claviatură compoziții în forme date, ceea ce l-a ajutat în multe concerte publice și la compus. Memoria lui era evident prodigioasă, dar nu
supraomenească: a memorat la 14 ani faimosul, dar repetitivul ,,Miserere”
al lui Allegri la Capela Sixtină nu după una, ci după două audieri, corectându-și transcrierea.
Romanticii au mitizat actul componistic drept fenomen impulsiv și
inconștient manifestat de unii “aleși”, concepție ce persistă și azi, izolându-l de
fapt în mod comod pe compozitor de societate ca pe un nebun sacru. Așa a
fost și mai e privit nu doar Beethoven, ci chiar Mozart, pornind de la o scrisoare falsificată de publicistul Friedrich Rochlitz în 1815. Adevărata genialitate a lui Mozart e mascată de eleganță și cursivitate, nu e evidentă ca la
Beethoven, dar capodoperele lui au aceeași coerență internă holografică și
microscopică, pe un fond de inventivitate și diversitate emoțională
copleșitoare. Reliefând un astfel de caz (din ultimele două simfonii mozartiene), Robert Levin își imaginează răspunsul lui Mozart la o asemenea
observație ce ridică un pic vălul: ,,Cum lucrez eu nu e treaba ta! Important
e că muzica mea te face să râzi, să plângi și să te înflăcărezi în același timp.”
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A fost odată în... Hollywood
sau o poveste fără sfârșit

Lumea lui Quentin Tarantino este populată de eroi care au, printre
altele, superputerea de a rescrie istoria – printr-un raccourci invers: totul
se amplifică pentru a crea noi perspective, recalibrarea imaginii se face prin
povestea în poveste, motivația reclamând zone îndelung gândite, fără ca
eroul să-și piardă din aură, fără ca povestea să fie mai puțin palpitantă. La
Tarantino, povestea se rescrie pe măsură ce timpul galopează. Nu ești niciodată suficient de pregătit să prevezi finalul, iar regizorul procedează asemenea unui demiurg care-și neutralizează lumea pentru a o încărca ulterior,
chiar până la refuz, ca în Reservoir Dogs (1992) sau Pulp Fiction (1994).
Filmul lui Tarantino poate fi un omagiu adus westernurilor americane ale anilor ’60 realizate de John Wayne, John Sturges, Henry Hathaway,
dar linia directoare a peliculei este „infernul confortabil” al lumii actorilor.
Prin 1968, Sergio Leone regizează Once upon a time in the West, un spaghetti western cu Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Ford. Demnă
de remarcat este și categoria westernului satiric, ilustrată de Lonesome
Cowboys (1968), în regia lui Andy Warhol, cu Joe Dallesandro.
Once upon a time in... Hollywood debutează în februarie 1969, prelungindu-se până în 8 august 1969: un actor – Rick Dalton (interpretat de
Leonardo di Caprio) și un cascador – Cliff Booth (Brad Pitt), un „oraș în
oraș” (Hollywood) și o poveste care nu se poate rezuma în două cuvinte.
Una dintre premisele filmului lui Tarantino este că un actor condamnat să
fie personajul negativ nu va fi niciodată un „erou” în cinematografie. De
aceea, Bounty Law (Legea recompensei), deși pare să-i asigure succesul pe
sezoane deja notoriului Rick Dalton, nu-i va asigura și notorietatea pe termen lung. Va fi încă un actor perindat prin platourile hollywoodiene. Dar
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șansa lui Rick este Marvin Schwarz (interpretat de Al Pacino), care îi propune o colaborare cu westernurile italienești (spaghetti western) și să
schimbe registrul, să se reinventeze: „Ping! Pow! Choom! Zoom! Down
goes your career as a leading man”.
Momente de slăbiciune, amendate ironic („nu plânge de față cu
mexicanii” îi spune Pitt lui di Caprio după o zi de filmări, în care se simte

Leonardo DiCaprio în Once upon a time in... Hollywood
Regia Quentin Tarantino (2019)
(foto: IMDb)

inutil și golit pe dinăuntru) sunt puse în balanță cu eroisme gratificatoare
(1000 de comuniști morți în Vietnam și doar o sută de americani răniți).
Lumea filmului, peste care se așază o lentilă uriașă, surprinde cruzimea
realității hollywoodiene, absența strălucirii, eșecuri financiare, decăderea
ca promisiune a oricărui parcurs actoricesc. Dacă 8 februarie 1969 marchează preambulul în povestea lui Tarantino, partea cea mai concentrată
vizează ziua de 9 februarie, jalonată de cel puțin două secvențe semnificative: una dintre ele este discuția dintre cowboyul hâtru Rick Dalton și fata de
opt ani, care citește o biografie a lui Walt Disney, iar alta – întâlnirea lui Cliff
Booth cu hipioata lascivă care surprinde, pe de o parte, falsificarea artei
actorului și, pe de alta, revalorificarea materialului cinematografic.
Tarantino surprinde, totuși, o imagine idilizată a folclorului hippie. Tinerii
de la Spahn’s Movie Ranch sunt niște luptători: eroi decalibrați, iau în stăpânire abuziv ferma unui bătrân decrepit și decretează o republică a

113

Irina-Roxana Georgescu
libertății dezangajate. Cliff Booth pare să-și intre rapid în rolul salvatorului.
El vrea, oricum, să salveze lumea, mai puțin pe sine. El este cel care îl salvează de mai multe ori pe zi pe Rick Dalton, tot el îl însoțește la toate filmările și în toate momentele-cheie care îi pecetluiesc existența. Sunt multe
secvențe derutante, provocatoare, unele la limita între grotesc și poetic, care
amintesc de Kill Bill – vol. I (2003) sau de Django Unchained (2012).
Finalul rescris din Once upon a Time..., în care istoria contemporană este
revalorificată, cu multe pârghii socio-culturale, amintește de Inglorious
Basterds (2009), filmul în care apare pentru prima dată Brad Pitt în aceeași
ipostază a salvatorului (până și câinele lui Cliff Booth este dresat să
acționeze pentru a preveni răul).
După cum declara într-un interviu luat de Clark Collins pentru
Entertainment Weekly, la puțină vreme de la lansarea filmului, Quentin
Tarantino a crescut în Los Angeles, iar Once upon a Time... in Hollywood
devine un pretext anamnetic, de revenire în L.A.-ul anilor 1969. E o perioadă
de tranziție între filmul de artă și industria filmului, explozivă și halucinantă,
așa cum o resimțim azi.
Mașina pe care o conduce Cliff este o coupe de Ville de culoarea untului, care se pare că i-ar aparține lui Michael Madsen (care apare, de altfel, și
în Once upon a time..., interpretându-l pe șeriful Hackett din Bounty Law).
Finalul este apoteotic: rescris într-o manieră antrenantă, care rezolvă conflictele masive prin violențe exagerate, o salvează pe Sharon Tate (interpretată sibilinic de Margot Robbie) de crima abominabilă comisă de membrii clanului lui Charlie Manson, care marchează, de altfel, și sfârșitul erei hippie.
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Liniștea din interiorul liniștii
Chen Ching-Jung

STRUCTURILE CONTEMPORANEITĂȚII.
Chen Ching-Jung începe să expună în
Taiwan încă de la mijlocul anilor ‘50 ai
secolului trecut (prima expoziție personală
o are în 1962, la Muzeul Național de Artă
din Tokyo), când Georges Braque, Pablo
Picasso, Max Ernst, Salvador Dali sau Joan
Miró se aflau încă în plină forță creatoare.
Dadaismul, suprarealismul, cubismul,
abstracționismul, expresionismul abstract,
pop art-ul erau curente care își creaseră
deja propria biografie, una care continuă și
astăzi sub diferite camuflaje estetice. Merită
pomenit acest lucru pentru că toată această
„aglomerare” fertilă reprezintă climatul
artistic în care Chen Ching-Jung s-a format
ca artist iar apoi și-a căutat și și-a găsit
propria identitate. Privindu-i lucrările nu ai
cum să nu te întrebi de care dintre aceste
mișcări s-a apropiat cel mai mult în mai
bine de șaizeci de ani de activitate creativă,
cu atât mai mult cu cât el pare să ilustreze
însăși definiția artistului contemporan.
Vorbim de „apropierea” de anumite teme
ideatice și modalități plastice, pentru că e
evident că nu putem pune semnul egalității
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între arta lui și nici unul dintre curentele pomenite mai sus. Nu e nici
suprarealist pe de-a-ntregul, nu e nici expresionist până la capăt, nu se
abandonează total în lucrările sale nici picturii metafizice, ca să dăm doar
câteva exemple.
Ca o primă rezonanță a acestor gânduri, putem spune, din capul locului,
că Chen Ching-Jung – încă din anii tinereții – nu a avut structură de
epigon. E drept că el provine dintr-o cultură în care relația maestru-discipol are o însemnătate aparte, dar și o potențialitate aparte. Ca discipol,
lumea și spiritualitatea orientului îndepărtat l-au făcut să deprindă capacitatea de a stăpâni surdina în raport cu tot ce, din punct de vedere stilistic,
ar fi putut să se imprime prea vizibil în arta sa. Înveți de la maeștri, dar nu
te lași deformat; ești discipol, dar nu ești epigon; preiei doar ceea ce ai
convingerea că îți aparține, că ți-e propriu și că pur și simplu marile întâlniri – umane sau culturale – nu fac decât să te ajute să conștientizezi stări
și posibilități pe care le aveai deja. Născut într-o țară pe care portughezii
au numit-o Ilha Formosa, într-un cadru aproape paradisiac, școlit ani
buni în Japonia, Chen Ching-Jung a preluat, ca artist, doar ritmurile
sufletești care rezonau cu cele proprii, s-a lăsat „atins” doar de realități
care erau deja și ale lui. Toate astea au făcut ca pictorul, printr-o inefabilă
delicatețe, să evite de-a lungul întregii vieți, posibilitatea de a fi clasificat,
de a fi definit, de a fi catalogat. Referindu-se la arta contemporană,
sculptorul englez de origine indiană Anish Kapoor rostea un adevăr care
conține toate deschiderile și pentru interpretarea artei lui Chen ChingJung: „Una dintre trăsăturile fundamentale ale artei contemporane este
că ea se naște înainte de toate din experiența artistului”. E vorba, evident,
de experiența cumulativă – de la întâlnirea cu marea pictură la întâlnirea
cu un val, de la istoria artei la sentimentele pe care ți le trezesc unduirile
corpului feminin ori o licărire de lumină.
EZOTERISMUL FRAGILITĂȚII. Corpul uman și mai cu seamă nudurile
de femeie sunt teme care l-au urmărit pe Chen Ching-Jung de-a lungul
întregii sale vieți. Pornind de la simplele studii din anii tinereții (Well and
Female Nude, By the River sau Study of Figures) până la nudurile expuse
în prezenta expoziție, artistul nu pare defel interesat de o posibilă idealizare a frumuseții corpului uman ci mai degrabă de fragilitatea lui. Îi
integrează cultural în operă mai degrabă dimensiunea metafizică decât
cea carnală, expresivitatea și nu proporționalitățile. Pictează nuduri nu
pentru a fi văzute, admirate ci doar în măsura în care acestea sunt
purtătoare de semnificație. Corpul – pentru Chen Ching-Jung – are propriul limbaj înainte de a se transforma el însuși în limbaj plastic. Nudurile
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artistului taiwanez au o liniște interioară aproape înghețată – sunt rare de
tot reprezentările în care corpurile sunt contorsionate, agitate, chinuite.
Ceea ce poate surprinde în reprezentarea corpului feminin e lipsa totală a
chemării erotice: trupurile sunt, e drept, pline de senzualitate, dar o
senzualitate abstractă, o senzualitate suficientă sieși, fără nici o vibrație a
erosului, fără nimic care să „trădeze” carnalul, dorința, posibila
disponibilitate către un alt trup. Pentru Chen Ching-Jung înainte de a fi o
imagine a frumuseții, a puterii, a erosului, corpul uman e definiția în lume
a delicateții, dacă nu chiar a efemerității. O pictură în ulei din 2007,
Sfântul Gheorghe, lasă de bănuit că e vorba mai degrabă de un ezoterism
al fragilității decât de fragilitatea cotidiană. Un bărbat gol călare pe cal și
în poziție de luptă (care amintește de toate reprezentările clasice ale
Sfântului Gheorghe) se îndreaptă către o femeie goală care privește
liniștită spre cer. Tabloul e reluat și într-una dintre lucrările expuse acum
(pictură în pictură – modalitate la care Chen Ching-Jung recurge adesea),
doar că în fața lui e o altă femeie goală care stă pe un scaun, cu ochii
închiși, părând că visează. Liniștea dublată de puterea fragilității feminine
par să domine, uneori, lumea. Dar dacă trupurile nu au nimic afrodisiac
prin ele însele, în tablourile lui Chen Ching-Jung apar, repetitiv, câteva
simboluri ale zămislirii, transformării și renașterii: scoicile, lămpașele,
luna și, mai cu seamă, marea.
Sunt de tot interesante lucrările în care trupurile feminine devin
superlative ale arhitecturii urbane. Model in the Studio, Model by the
Window, Painting Room by the Seine, A Still World, The Night at the
Tao-Nan Bridge sunt doar câteva exemple. Le-am putea numi nuduri
arhitecturale, deoarece urbanul nu e un simplu fundal, ci un spațiu care le
conține și în care se contopesc, devenind, și ele, realitate imediată, chiar
dacă o realitate metaforică. La această simbioză vizuală contribuie și
tonalitățile în care pictorul lucrează, culorile dure fiind exilate, putem
spune, în anumite perioade de creație, din arta sa. La o altă serie ne-am
putea referi ca la nuduri thalasiene. Sunt lucrările în care marea apare în
fundal, în care contează spiritul mării și abia apoi tot ceea ce se ivește din
acest altar acvatic: Melancholy Seaside, Nude and Butterfly, Angry
Waves etc.
CULTURĂ ȘI NATURĂ. „Nu îmi plac imaginile urbane. Gazele de
eșapament și vacarmul orașului îmi sunt de nesuportat. În natură mă eliberez de toate preocupările vieții cotidiene”, mărturisește artistul. Cu toate
acestea peisajele urbane ale lui Chen Ching-Jung prezintă un real interes.
E drept, lipsește din ele orice agitație, orice tumult, orice prezență care să

117

Aurel Chiriac
nu fie purtătoare de cultură. Natura însăși pare să se refuze urbanului:
majoritatea copacilor sunt uscați sau sunt reprezentați ca simple umbre
urbanistice. Iar atunci – de tot rar – când urme de vegetație apar ori au
aceeași fragilitate de care vorbeam înainte, ori trimit cu gândul la niște
morminte, cele mai lumești simboluri ale liniștii interioare. Courtyard in
Paris, ulei pe pânză din 2004, e un exemplu tipic. În mijlocul unei curți
interioare, pictată în culori reci, funerare, un copac uscat, cu crengile tăiate brutal, are baza înconjurată de iarbă și de abia schițate flori, semănând
până la identificare cu un mormânt. Statuia unui înger și o bancă, ambele
din piatră, te fac să gândești mai degrabã la Cimitirul Père Lachaise decât
la o curte interioară. Putem afirma că picturile de acest fel sunt gândite cu
o strategie de arhitect și cu obsesii de sculptor. Aproape fiecare peisaj
urban conține reprezentarea unei statui. Nu ai cum să nu gândești la
lucrările lui De Chirico, mai cu seamă la seria lui Ariadne. Dar dacă De
Chirico a inclus constant statuia în picturile sale ca un simbol al durerii și
singurătății, prezența statuilor în picturile artistului taiwanez izvorăște din
nevoia de tridimensionalitate a efortului creator, pe de o parte, iar pe de
altă parte sunt un simbol al culturii acolo unde natura dispare. Statuile,
mai cu seamă cele ecvestre, domină piețe și piațete, anulând prezența
umană. Personajele devin insignifiante în raport cu ele iar spațiile din jur
– clădiri, străzi – se supun regulilor geometriei impuse de statui. Pentru
Chen Ching-Jung statuile, deci cultura, constituie în spațiul urbanului
ceea ce înseamnă marea atunci când ieși din sfera lui. Nu putem vorbi aici
de o opoziție natură-cultură. Toate se află sub zodiile lor bune și la locul
lor. Acesta este firescul lucrurilor iar cultura solicită, presupune un alt fel
de trăinicie, de durabilitate decât natura. Natura își are propriile resorturi
de a se regăsi, de a se regenera, de a fi mereu aceeași și întotdeauna alta,
în vreme ce cultura (simbolizată prin statui) se identifică și se impune
printr-un alt tip de rigoare internă în perimetrul umanului. Un diptic, din
1986 și 1988, este exemplar în acest sens. Primul tablou este lucrat în
griuri palide, șterse, de negru și de albastru, nici o zonă picturală nefiind
evidențiată în mod deosebit: o piațetă în mijlocul căreia vedem un arbore
uscat, hieratic, câteva clădiri, fundalul ca un tâlc al nesfârșirii, atât de specific lui Chen Ching-Jung și o mulțime bruegeliană de oameni și animale.
A doua lucrare, pictată după doi ani, surprinde aproape până la identificare scena din întâiul tablou: gesturile, atitudinile, pozițiile oamenilor sunt
neschimbate, clădirile aceleași, orizontul e tot nemărginit. Își face loc însă
culoarea, chiar dacă nu în tonalități generoase, însuflețind totul, iar elementul care deosebește fundamental cele două opere e copacul: acum e
înfrunzit, viu, deși are în continuare o stranie transparență, pentru a nu
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obtura prin nimic perspectiva infinitului orizont. Ambele lucrări au același
titlu: Ten Yers Grow a Tree, Hundred Yers Educate a Man. Omenirea are
nevoie de sute de ani ca să se educe, ca să se schimbe, un copac crește în
zece ani. Această axiomă filosofică – fundamentală pentru modul în care
Chen Ching-Jung înțelege existența, esențială pentru universul lui intim –
e transformată de artist în creația sa într-o axiomă plastică. E imposibil
să te apropii hermeneutic de activitatea culturală a lui Chen Ching-Jung
dacă nu ții seama de modul în care acesta apropie dar și desparte cultura
și natura.
REALITATEA UNEI LUMI IMAGINATE. „Cred că nimic nu poate fi mai
abstract, mai ireal decât ceea ce vedem de fapt. Știm că lumea obiectivă
nu e niciodată așa cum credem că o vedem și o înțelegem.” Sunt vorbele
lui Giorgio Morandi, cuvinte care acoperă o mulțime de curente ale
secolului XX, de la realismul magic la futurism, de la postimpresionism la
arta metafizică. De-a lungul carierei, Chen Ching-Jung s-a apropiat discret
de toate aceste curente, fără a le îmbrățișa pe de-a-ntregul pe nici unul, cu
toate că este considerat unul dintre pionierii suprarealismului în Taiwan.
Majoritatea lucrărilor sale se înscriu în sfera unei metafizici vizuale greu
de surprins teoretic. Deși uneori pare să-i atingă tangențial pe Dali ori pe
De Chirico, alteori cu reminiscențe din Carlo Carrà, Picasso ori René
Magritté, în multe cazuri se desprinde însă brutal de aceștia în lucrări
precum Distant Mountain in Shueli (1970), Sumida River (1966), The
Road of Grief (1984) ori Street Scene (1970). Mai mult, în lucrările sale
religioase în mozaic este aproape „canonic”, amintind mai degrabă de arta
bizantină decât de cea vest europeană: Holy Family (2003) sau Jessus’
Blessings (2006) își au oricând locul într-o biserică răsăriteană.
Dacă ar fi să cuprindem, totuși, într-o unică sintagmă universul plastic și
ideatic al lui Chen Ching-Jung am spune că avem de-a face cu un realism
imaginar. Liniștea, calmul, timbrul uniform al lucrărilor acestuia, sensibilitatea mereu ținută sub control, discursivitatea transparentă a raporturilor omului cu universul, tristețea calmă, stăpânită a majorității personajelor transmit privitorului o melancolie echilibrată dar profundă, dar mai cu
seamă total lipsită de excese metaforizante. Realitatea cu care lucrează
Chen Ching-Jung e una marcată, de nu chiar izvorâtă, din necuprinderile
care reprezintă fundalul majorității tablourilor sale. Marea nu e doar un
simbol al fecundității ci și al nemărginirii, al tainei, al posibilității de a uni
terestrul cu cele celeste. Trebuie precizat că și în peisajele urbane artistul
are în vedere un spațiu imaginat. Cineva a folosit la un moment dar sintagma tăcerea statuilor. Nimic nu perturbă liniștea fragmentelor de urba-
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nitate pe care Chen Ching-Jung le închipuie. Liniștea sufletului e și
liniștea lumii. Nici un element „industrial” nu apare, deliberat, în lucrările
artistului taiwanez. Natura, cultura și omul sunt singurele elemente care
contează. În dese rânduri, în continuarea melancoliei apare tristețea. Una
susținută nu doar de temele abordate ci și de subtilitățile tonale, de
gamele cromatice, de culorile translucide și de compoziția care accentuează constant potențele expresive ale lucrărilor.
O singură lucrare dintre cele câteva sute pe care am reușit să le vedem
conține în titlu cuvântul bucurie, un triptic din 1987 numit Joy of the
World. Grupuri de femei și de bărbați cântând și dansând pe malul unei
ape. Fețele personajelor sunt, precum în toate tablourile, liniștite, calme,
chiar dacă autorul vorbește de bucurie. E bucuria, fericirea, veselia
universului. Doar muzica își găsește loc și rost în acest realism imaginar
care ni se propune constant. Însă muzica ține de spațiile naturale, adică
de nesfârșire. Muzica are nevoie de imensitatea oceanului, de trăinicia
munților și de mirajul razelor de lună. Pentru plastician muzica este o
componentă a cosmosului, o parte a liniștii universale. O tânără se
pregătește să cânte la vioară. La picioarele ei e marea, iar luna plină răsare
din nori. Titlul picturii din 1990 e de fapt o întrebare la care Chen ChingJung a încercat să răspundă toată viața: Where Does the Sound Come
From? De unde se ivește sunetul? Rămâne să își răspundă fiecare singur.
DE TRANQUILLITATE ANIMI. Sintagma îi aparține lui Seneca: despre
liniștea sufletului. „Țelul năzuințelor tale, și anume lipsa oricărei frământări […] e unul apropiat de zei” îi scrie acesta lui Serenus. Un trup dogorâtor, care emană dorință, nu mai poate fi un trup liniștit. Și atunci, prin ce
fixează Chen Ching-Jung în pânzele sale nașterea și renașterea universului, apariția și dispariția, viața ca desfășurare și nu ca moment static? Prin
folosirea, în tablourile la care ne-am referit până acum, a valorilor simbolice, a resorturilor interpretative ascunse ale unor lucruri aparent banale.
Într-un mixaj ideatic și stilistic pe care l-a descoperit încă de timpuriu
(Sad Afternoon, din 1968, are aceeași forță expresivă precum Nude
Woman with Oil Lamp din 2009) pictorul utilizează un set oarecum restrâns de simboluri, bizuindu-se tocmai pe faptul că niciodată un simbol
nu se „destăinuie” în întregime, că pe măsură ce par să se lumineze se și
lasă pradă amurgului, că ele „revelează voalând și voalează relevând”
(Georges Gurvitch).
Dacă toate chipurile pictate de Chen Ching-Jung sunt liniștite, calme,
împăcate cu sine, perfect racordate la univers și la lumea din jur, în pace
cu natura nemărginită a propriei minți, obiectele simbolice sunt cele care
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transmit sentimentul de curgere a vieții: scoicile și felinarele apar obsesiv.
Cochiliile aparțin atât simbolismului erotic cât și simbolismului
fecundității, forma ei amintind de organul sexual feminin. În Orientul
îndepărtat ea reprezintă totodată și un simbol al prosperității, imaginea ei
fiind asociată cu imaginea împăraților. Sunt și culturi în care cochiliile au
legătură directă cu principiul cosmologic fiind direct legate de triada Lună
– Apă – Femeie, triadă atât de prezentă în lucrările lui Chen Ching-Jung.
Multe dintre picturile lui sunt, astfel citite, cosmogonii parțiale. Lămpașul
(Oil Lamp-urile) sunt la rândul lor semne ale luminii spirituale, ale mântuirii. Lumina în sine este un principiu cosmogonic, dar și un simbol al
liniștii interioare și al iluminării. Asociate trupului de femeie, împreună cu
scoicile creează un joc al voluptăților ideatice dar și carnale, ridicând totul
la nivel de absolut: o Cântare a Cântărilor compusă din înșiruiri de metafore plastice, un spectacol cosmogonic la care participă, desăvârșit, lucruri
care în ele însele nu conțin desăvârșirea. Și naturile moarte au aceleași
dimensiuni simbolice. În Still Life with Oil Lamps avem un scaun și un
soi de măsuță pe care sunt așezate o cochilie și un lămpaș. În Still Life
(din1999) pe o masă sunt așezate mai multe cochilii și o sticlă – reprezentând apa ca element primordial. Exemplele sunt destule iar senzația pe
care o ai, privind aceste tablouri, e că din clipă în clipă va apărea și un
trup de femeie, care oricum se lasă bănuit, ghicit. Asupra simbolismului
mării și a lunii (a lunii pline) e inutil să mai stăruim. Tot ce înseamnă
dinamism și realitate informală, potențialitate și oniric, inconștient și vis
participă la aceste cosmogonii parțiale dar și desăvârșesc tihna interioară,
așezarea, calmul, liniștea sufletească pe care Chen Ching-Jung a căutat-o,
artistic, toată viața.
Oricât ai comenta opera unui artist plastic, vor rămâne lucruri nespuse. Și
cu cât rămân mai multe lucruri nerostite, cu atât înseamnă că opera e mai
bogată, mai plină de potențialități, mai ancorată într-un sistem valoric.
Trăim o contemporaneitate așezată, cum spunea cineva, sub semnul
„suveranității artistului”. Un critic de artă francez nota că „artistul [contemporan] își construiește opera ca o lume în sine, în interiorul căreia
circulă simboluri definite numai de el”. E și cazul lui Chen Ching-Jung.
Recunoscut de multă vreme la el în țară ca unul dintre cei mai importanți
pictori, valoarea operei sale rezonează cu munca marilor artiști din zilele
noastre, permițându-i să se așeze, nestingherit, lângă nume precum David
Hockney, Frank Gehry, Louise Bourgeois, Tino Sehgal sau Rem Koolhaas.
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10 ani de la moartea
istoricului muzical orădean Thurzó Sándor
La data de 6 septembrie s-au împlini 10 ani de când a murit Thurzó
Sándor, talentat violonist și împătimit cercetător, istoric muzical al
Oradiei.
Thurzó Sándor avea 7 ani, când prietenul de familie Weisz Sámuel, violonist şi profesor de muzică, văzând ambiţiile tânărului, a acceptat să-l pregătească gratis. Înţeleptul profesor de vioară, cu vederi largi, a îndreptat
atenţia tânărului elev spre colecţionarea acelor partituri de pian şi de
muzică de cameră care i-au plăcut. Aşa a început colecţia de partituri ale
tânărului, urmate apoi de caietele-program/programe de sală. O colecție
impresionantă. În 1941, în şcoala privată locală de renume, la clasa de
compoziţie , a studiat teoria acordurilor şi armoniilor cu directorul dr.
Szalay Elemér, care era avocat, organist şi compozitor. Dăruirea şi dorinţa de a ajuta la Thurzó Sándor s-au manifestat încă din tinereţe, deoarece
multe activităţi de voluntariat se leagă de numele său. De exemplu: timp
de 13 ani a cântat la Filarmonică doar ca voluntar, alcătuind în acelaşi
timp repertoriul instituţiei. Timp îndelungat, fără să fie remunerat, a desfăşurat activitatea de secretar muzical al Filarmonicii, fiind responsabilul
gestiunii de partituri. Nefiind organizat împrumutul de partituri, a copiat
circa patru mii de pagini de partituri – fără să fie retribuit. Toate acestea
dovedesc cât era de împătimit de muzică şi de tot ce era legat de ea.
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Thurzó Sándor şi-a notat cu punctualitate fiecare eveniment muzical, şi,
astfel, până la sfârşitul vieţii sale a realizat un documentar unicat din istoria
oraşului, în care se pot regăsi afişe,
caiete-program, scrieri muzicale, o
bibliotecă de specialitate formată din
mii de volume, câteva mii de fotografii,
manuscrise etc. Documentarul adunat
constituie o sursă de încredere/sigură,
din care, în mai multe rânduri, s-au
inspirat/au adunat informaţii muzicologi, istorici de prim rang.
A condus voluntar destinul vieții muzicale din Oradea, fiind organizator al
concertelor lunare de muzică de
cameră de la Casa de Cultură a Municipiului, factotum al trupei de operă
camerală care, în acelaşi timp, cerceta şi documentele vieţii muzicale a
oraşului natal. Mai multe ziare şi reviste i-au publicat scrierile, nu doar în
ţară, ci şi în publicaţii internaţionale; i-au apărut studii, scrieri,
comunicări ştiinţifice, rezultatele cercetărilor sale.
În albumul comemorativ, de importanţă internaţională, Johann Michael
Haydn - Sein Leben - sein Schaffen - seine Zeit, semnat de Gerhard
Croll - Kurt Vössing, Editor: Paul Neff Verlag, Wien – pe ultima pagină i
se aduc mulţumiri şi lui Thurzó Sándor. A avut un mare succes internaţional , imensa lucrare Canonici muzicieni orădeni (1199-1557), apărut şi în
revistele de specialitate de la Budapesta. Între anii 1955-1959 a fost director muzical la Teatrul de Stat de Păpuşi, unde, pe lângă spectacole muzicale cu păpuşi, a pus în scenă cu mare succes opera La serva padrona,
pentru a cărei interpretare a organizat o formaţie de cameră (cvartet de
coarde şi pian). La festivalul teatrelor de păpuşi de la Constanţa spectacolul a primit premiul I. Aceasta a fost primul spectacol de operă cu păpuşi
din România. A organizat-regizat sute de concerte de cameră, ajutându-i
astfel pe tinerii artişti. Începând din 1969 a organizat concerte cu caracter
permanent, pentru compozitorii care trăiau în România. În total 58 de
concerte pentru 27 de compozitori. La concertele de muzică de cameră de
miercuri seara – interpretarea în primă audiţie a compoziţiilor autorilor
invitaţi – a fost asigurată de instrumentiştii strânşi în jurul lui Thurzó
Sándor. S-a străduit să înfiinţeze o trupă de operă camerală permanentă,
care în anii ’70, ’80 constituia o adevărată provocare, deși avea caracter de
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voluntariat. Timp de 15 ani a organizat şi îndrumat această trupă, adică
până în 1989, după care ea s-a desfiinţat. Cu formaţia de operă a prezentat în data de 31 mai 1978 opera Bastien şi Bastienne de Mozart. Cu mai
multe schimbări în distribuţie, a fost prezentată de 54 de ori la Casa de
Cultură a Sindicatelor. Alte premiere de operă: Pădurea vulturilor de
Tudor Jarda; Capra cu trei iezi de Alexandru Zirra; Fata cu garoafe de
Gheorghe Dumitrescu; Silla de Händel; Interogatoriul din zori de Doru
Popovici; Carl L’amore disprezato de Ditters von Dittersdorf.
La Festivalul Naţional Cântarea României, în 1989 , formaţia a primit
premiul I pentru opera Interogatoriul din zori de Doru Popovici.
Printre manuscrisele rămase se pot regăsi, începând cu 1760 până azi,
afişele, programele concertelor, operelor, baletelor, concertelor de cameră,
serilor muzicale cu un interpret, concertelor simfonice, precum şi
articolele apărute în presa locală din 1862 până în zilele noastre.
A fost întemeietorul şi interpretul unor formaţii de muzică de cameră. De
menţionat: cvintetul de coarde format din membrii Filarmonicii, formaţia
de cameră formată din 12 membri, care a funcţionat doi ani, cvartetul de
coarde Varadinum, înfiinţat în 15 noiembrie 1989, Asociaţia Wenzel Pichl
(2006) şi Societatea de Operă camerală, care a funcţionat 15 ani. La
înfiinţarea şi dezvoltarea activităţii acestora a vegheat cu sfaturi şi idei,
organizându-le, totodată, concertele. Membrii acestor formații îi spuneau
Tăticul. În cadrul festivalului Festum Varadinum, periodic, organiza concerte de muzică simfonică de ţinută, spirijinind şi activitatea curatorilor.
A fost un adevărat spiritus rector al festivalurilor de muzică. De-a lungul
deceniilor nu numai că a cercetat activitatea de la Oradea a celor trei compozitori enumeraţi mai jos, dar a achiziţionat toate partiturile compoziţiilor acestora. În 2004 a pornit seria de festivaluri Michael Haydn, Wenzel
Pichl, Carl Ditters von Dittersdorf, pe care le-a organizat anual. Prin cercetarea şi prezentarea vieţii şi activităţii acestui triumvirat muzical, Thurzó
Sándor şi-a înscris numele în istoria muzicală a Oradiei, precum şi în circuitul muzicii universale.
În 2007, în colecţia Caietele Partium (vol.46) a apărut colecţia de documente Bartók la Oradea – semnalată de presa locală, ceea ce constituie un
reper valoros pentru cercetătorii din domeniul muzical. Activitatea
altruistă i-a fost recunoscută prin acordarea de 25 de diplome și plachete:
Premiul Partium (2003), Premiul de Excelenţă acordat de Primăria
Oradea (2004), Placheta comemorativă Bartók Béla (2006), Premiul
pentru întreaga activitate pentru cultura maghiară (2007) etc. În 2008 a
fost propus, iar în 2009 a fost votat să primească titlul de Cetăţean de
Onoare al oraşului Oradea – acordat de Primăria Oradea. Aştepta foarte
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fericit momentul, dar, în anul decesului nu i s-a mai acordat şi nici de
atunci nu s-a mai acordat nimănui. Ce înălţător ar fi fost să-şi încheie
cariera ca cetăţean de onoare al iubitului oraş natal. Scopul lui Thurzó
Sándor a fost descoperirea, cunoaşterea, îmbogăţirea trecutului muzical al
oraşului natal. Prezentarea compoziţiilor la Oradea sau interpretarea
repetitivă a compoziţiilor era criteriul primordial. A făcut cercetări în acest
sens. Nu s-a sfiit să investească/sacrifice sume importante pentru achiziţionarea de partituri. A convins conducerea Filarmonicii şi pe interpreţii
aleşi să înveţe şi să prezinte rarităţile ajunse în colecţia sa de partituri.
A fost iniţiatorul denumirii mai multor coruri nou înfiinţate. De exemplu:
Corul Bihari Sándor la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Corul Halmos
László la Bisrrica Sfântul Ladislau. Avea cunoştiinţe de polihistor, era
numit „lexicon pe două picioare”. „Prin activitatea foarte diversificată,
neobosită şi care pretindea sacrificii, s-a descoperit cultura muzicală atât
de generoasă a Oradiei” – care cuprinde aproape un secol, scria Tuduka
Oszkár, critic muzical, despre Thurzó Sándor. Îi ajuta cu generozitate pe
toți cei interesați, cu sfaturi, idei, cu uriaşa colecţie muzicală, cu materiale
editate, documente, manuscrise – la scrierea disertaţiilor sau altor lucrări
sau cărţi.
A desfăşurat o bogată activitate de descoperire şi sprijinire a talentelor
muzicale. „Este motorul vieţii muzicale din Oradea” – a scris despre el
artistul plastic Kristófi János. Soţia, născută Tyukodi Margit (1921-2002),
a fost nu numai mezzosoprană, de a cărei nume se leagă multe premiere
şi premiere absolute, dar şi o maestră în cusut gobelinuri, care a realizat
portretele compozitorilor Bartók Béla, George Enescu şi Kodály Zoltán.
În şedinţa Consiliului Local Oradea din data de 31 octombrie 2011 s-a
votat ca porţiunea de şosea ce leagă strada Ogorului şi noua stradă Ceyrat
să poarte numele importantului muzicolog orădean Thurzó Sándor.
În anul 2014, a apărut volumul În amintirea lui Thurzó Sándor, apostol
al vieţii muzicale din Oradea (redactor: Thurzó Margit Terézia), care ne
vorbeşte nu numai despre el şi despre colecţia de scrieri semnate de el, ci
cuprinde articole apărute despre el, spicuiri din corespondenţa mai
importantă, amintiri.
Thurzó Sándor rămâne o personalitate marcantă în istoria artelor din
Oradea. Prin plecarea sa a lăsat un gol greu, dacă nu imposibil de
înlocuit. A fost sufletul generos al vieții muzicale orădene.

THURZÓ Margit Terézia
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Festivalul Naţional de Literatură „Dorel Sibii”
de la Săvârşin – 14-15 septembrie 2019 …
a ajuns, anul acesta, la ediţia cu numărul 21. Organizat de Centrul
Cultural Judeţean Arad, Primăria Comunei Săvârşin şi Filiala Arad a
Uniunii Scriitorilor (preşedinte, poetul Vasile Dan), festivalul a adus
laolaltă, pe Domeniul Regal din Săvârşin, scriitori din mai multe zone ale
ţării, de la Oradea fiind invitaţi poeţii Ioan Moldovan şi Traian Ştef ca
reprezentanţi ai revistei „Familia”.
Premiat de către Fundaţia Culturală „Principesa Margareta” cu Premiul
Special a fost la această ediţie hunedoreanul Nicolae Szekely, autor al
unor volume apărute la Deva, Timişoara, Hunedoara şi Arad, dar şi
muzician pasionat de arta Evului Mediu.
În prima zi, moderatorul manifestării, poetul Vasile Dan, a invitat să
rostească salutul de deschidere pe Ioan Vodiceanu, primarul comunei, dar
şi poet în grai bănăţean. Au urmat prezentările noilor numere ale
revistelor „Arca” (Vasile Dan), „Familia” (Ioan Moldovan) şi „Monitorul
arădan” (Ion Matiuţ). Pentru că la Săvârşin se desfăşura la Săvârşin
„Tabăra de creaţie a tinerilor scriitori”, coordonatorul ultimelor ediţii,
poetul Sorin Despot i-a prezentat pe tinerii scriitori invitaţi care au citit
din creaţiile lor, într-un spectacol poetic apreciat de publicul prezent. Au
citit ori au recitat, cu sau fără fundal muzical, tinerii Eugen Rogojan,
Tiberiu Neacşu, Ligia Vestin, Mălina Alexandra Lipară, Călina Ceauşescu,
Sorin Despot, Luca Ouatu, Alexandra Bodnaru, Ioana Enache şi alţii. Au
urmat la lectură poeţii invitaţi, între care Dacian Don, Ela Jakab, Ion
Oprişor, Viorel Mureşan, Sonia Elvireanu, Philip Doneret (dinn Franţa),
Traian ştef, George Schinteie, Dicu Cojocaru Petre Don, Dumitru Oprişor
şi alţii. Seara, la locul consacrat de pe deal, s-a consumat petrecerea
culturală tradiţională, tot sub semnul poeziei şi al prieteniei, finalizată cu
tradiţionalul foc de tabără.
Ziua a doua a fost destinată ceremoniei acordării premiilor. Premiile
pentru tinerii scriitori au onorat în acest an pe poeţii Cătălina Ceauşescu
(Premiul III), Eugen Rogojanu (Premiul II) şi Luca Ouatu (premiul I). La
fel ca în anii precedenţi, creaţiile junilor scriitori vor fi reunite într-un

133

Familia - contact
volum colectiv tipărit pe cheltuiala primăriei din Săvârşin.
Un premiu de excelenţă a fost acordat poeţilor care au participat la
sesiunea de lectură publică. Juriul, prezidat de Horia Ungureanu, a
acordat acest premiu, ex aequo, lui Viorel Mureşan şi lui Ion Oprişor .

*

Zilele Revistei Acolada
Satu-Mare, 19-20 septembrie 2019
A 13-a ediţie a Zilelor Revistei Acolada a debutat cu o vizită în noua
redacţie a revistei „Poesis” unde pasiunea de colecţionar a poetului şi
publicistului Dumitru Păcuraru, directorul executiv al revistei „Poesis”, s-a
materializat în aranjarea unei biblioteci de carte veche, cărţi preţioase ale
scriitorilor dedicaţi afirmării conştiinţei naţionale, colecţii de reviste din
secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, documente istorice privitoare
la lupta cărturarilor transilvăneni pentru Unire. În somptuoasa sală a
Centrului cultural Poesis s-a desfăşurat apoi un colocviu pe tema
„Curente, tendinţe, poezia Cetăţii, Cetatea poeziei”. Radu Ulmeanu,
directorul executiv şi managerul revistei „Acolada”, a dat citire unui text
pe subiectul propus dezbaterii, scris de Constantin Trandafir, unul dintre
criticii literari care deţine o rubrică în revista sătmăreană, dar care nu a
putut veni la această ediţie, cum nici criticul Gheorghe Grigurcu,
directorul revistei „Acolada”, nu a putut onora manifestarea. A urmat o
foarte substanţială şi avizată expunere pe subiectul propus a poetului,
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criticului, academicianului
Ion Pop. Luări de cuvânt au
mai avut Mircea Popa,
Dumitru Păcuraru, Ioan
Moldovan, Ion Cristofor,
Simona-Grazia Dima, Tudorel
Urianu, Ioan F. Pop ş.a.
Îndată după colocviu, Radu
Ulmeanu, iniţiatorul şi
coordonatorul tuturor
ediţiilor „Zilele Revistei
Acolada”, a anunţat Premiile
ediţiei din acest an: ele au
fost acordate poeţilor Ion Pop
şi Ion Cristofor.
După amiază, a doua
secvenţă importantă a
constant în vernisarea unei
spectaculoase expoziţii cu
lucrări ale lui Aurel Popp,
pictor, sculptor și grafician
român aparținând celei de a
doua generații a Școlii de pictură din Baia Mare, în organizarea Oanei
Păcuraru şi a lui Dumitru Păcuraru. De altfel, cei doi – tată şi fiică –
girează o expoziţie permanentă a artistului în sălile ingenios amenajate în
Muzeul de Artă din Satu Mare.
A doua zi a fost dedicată lansărilor de carte şi de reviste, în încheiere
poeţii prezenţi susţinând un recital bine primit de asistenţă.
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Parodia fără frontiere

Lucian Perța

Andrei ZANCA
De la mine din Heilbronn, până la izvorul
Dunării nu e departe, dar nici aproape,
totuși, de câte ori m-apucă dorul
de Dunăre, de-ale ei ape,
o pornesc spre Pădurea Neagră, pelerin,
printre ferigi și copaci.
ajuns la izvor, să mă gândesc nu mă abțin
la câte ai putea să faci
dacă ai pluti până în Marea Neagră
pe apele lui, măcar cu spiritul,
stranie senzație—te simți copil
și până-n inimă că ești desculț
și acesta e de-abia începutul.
apoi, copilul ce-ai devenit, tiptil,
face bărcuțe din toate poemele tale
și cu viața și moartea în glas
le dă drumul pe Dunăre
la vale
și pasărea timpului le-nsoțește pas cu pas.
apoi, cu speranța că ele vor rămâne după ani, după noi,
părăsești pădurea și-o iei spre casă-napoi!
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