FAMILIA

FAMILIA
Revistă de cultură
Nr. 11-12  noiembrie-decembrie 2019
Oradea

Responsabilitatea opiniilor, ideilor şi atitudinilor exprimate în articolele publicate în revista Familia
revine exclusiv autorilor lor.

Seria a V-a
septembrie 2019
anul 55 (155)
Nr. 11-12 (648-649)

REDACŢIA:
Ioan MOLDOVAN - Director
Traian ȘTEF - Redactor șef
Miron BETEG - Secretar de redac#ie
Mircea PRICĂJAN,
Alexandru SERES, Ion SIMU%
Redactori asocia!i:
Marius MIHE%, Aurel CHIRIAC

REVISTĂ DE CULTURĂ
Apare la Oradea
REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:
Seriile Revistei Familia
 Seria Iosif Vulcan: 1865 - 1906
Oradea, Piaţa 1 Decembrie, nr. 12
 Seria a doua: 1926 - 1929
Telefon: 40-259-41.41.29
M. G. Samarineanu
E-mail:
 Seria a treia: 1936 - 1940
revistafamilia1865@gmail.com
M. G. Samarineanu
(Print) I.S.S.N 1220-3149
 Seria a patra: 1941 - 1944
(Online) I.S.S.N 1841-0278
M. G. Samarineanu
www.revistafamilia.ro
 Seria a cincea:
TIPAR: Metropolis, Oradea
1965-1989
Revista figurează în catalogul publicaţiilor la poziţia 4213
Alexandru Andriţoiu
din 1990
Idee grafică şi tehnoredactare: Miron Beteg
Ioan Moldovan
Responsabili de
număr:
Miron Beteg
Traian Ștef

Revista este instituţie a
Consiliului Judeţean Bihor

ABONAMENTE LA FAMILIA
Cont pentru abonamente: RO81TREZ07621G335000XXXX deschis la Trezoreria Oradea
C.F. 4208358

FAMILIA
REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ

Fondată în 1865 de

IOSIF VULCAN

DIRECTOR:

IOAN MOLDOVAN

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

CUPRINS
Prag
Ioan Moldovan - Mulţimea vidă
Asterisc de Gheorghe Grigurcu
Poeţi în cărţi de Ioan Moldovan
Solilocviul lui Odiseu de Traian Ştef
Restituiri de Alexandru Seres
Cronica literară
Andreea Pop - Rupturi în realitate
Viorel Mureşan - Păhăruţul numit carte
NICOLAE MANOLESCU 80
Ioan Moldovan
Ion Simuţ
Liana Cozea
Valentin Chifor
Lucian Scurtu
Cronica ideilor de Florin Ardelean
Mediafort de Lucian-Vasile Szabo
Podium - Florina Ilis
Marius Miheţ
ZRF 2019
Mircea Muthu
Vasile Dan
Vasile Igna
Hanna Bota
Traian Ştef
Poeme
Andrei Zanca
Gellu Dorian
Sandra Cibicenco
Miruna Mureşanu
Nicolae Corlat
Alexandru Sfârlea
Proza
Leo Butnaru
Ştefan Jurcă
Cornel Cicortaş
Viktor Horváth
ŞCOALA ARDELEANĂ
Un reper cultural
Ion Simuţ
Eugen Pavel
Ovidiu Pecican
Gheorghe Chivu
Carnete critice
Alexandru Sfârlea (Mircea Pricăjan)
Lucian Scurtu (Romulus Bucur)
Nicolae Bârna (Alina Nelega)
Florin-Corneliu Popovici (Ana Pop Sîrbu)
Lecturi după lecturi
De amicitia de Iuliana Păcurar
Save as… de Magda Danciu
Cuantata polifenică de Horia Al. Căbuţi
Thaligrafii de Maria Hulber
Cinemascop de Irina-Roxana Georgescu
Muzica de Adrian Gagiu
Accent
Post-it
Oradea literară
Plastica
Ioan Aurel Mureşan
Kerekes Gyöngyi

5
6
9
12
15
19
22
26
28
33
37
41
42
46
52
60
66
71
77
81
82
86
90
93
99
105
106
110
115
122
131
134
143
146
149
152
156
161
171
176
178
183
189
193
197
201
203
206
212
231

Prag

Ioan Moldovan

Mulţimea vidă
M-am trezit şi vreau să mă ţin de toate promisiunile
Promisiuni în vis şi promisiuni înainte de somn şi de vis
Ce văd însă?
Că sunt lamentabil
Am mâncat toate poamele din grădină
Grădina însăşi nu e decât un coş în holul apartamentului de la Vatican II
Ce copii să mai treacă pe-aici? Ce să le dau?
Mă ridic şi mă duc la umbra nucului
Să dorm, să dorm
Poate să visez
Poate să citez doar. Glume. Glumiţe. Să dorm
Grădina însăşi e o canapea cu spătarul enorm
Nucul însuşi e de cerneală
Sunt prins într-o leneveală de minţi searbede
Grădina e în Maramureşul Istoric. E în plină toamnă
Cu mere coapte, poeţi copţi, poete coapte. Mai e
Lumina vie, mulţimea vidă, focul neodihnit şi ca Doamnă
Angela Marinescu însăşi trece pe sub meri maramureşeni cu mere încă
neculese
Şi Aurel Pantea nu neapărat în acelaşi eon
Cei doi miri ai întunericului binevoind
A sta puţin cu Ion şi cu noi
Purtătorii de mainimic
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Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Adevăruri atît de
neluate în seamă”

Cineva spunea că Paradisul s-a împlinit abia după alungarea omului
din acel mirific "inut. Posibil precum și, la scara individului mundan,
Paradisul copilăriei – fic"iune mîntuită prin real și real mîntuit prin fic"iune
– așa cum ni se înfă"ișează într-o sfîșietor nostalgică depărtare…
*
„Căci dacă trebuie ales între bine și rău, aceasta înseamnă că libertatea s-a și pierdut: răul a pătruns în lume și a luat locul alături de binele
suprem divin” (Șestov).
*
Pe măsură ce înaintăm în vîrstă, evocăm tot mai insistent lucruri ce
s-au petrecut demult. Ne apasă trecutul fic"ionalizat gra"ie amintirii.
Trecutul: cea mai originală și mai profundă crea"ie a noastră. Ne silește a-l
lua în seamă, ne somează a ne opri din mers. Mai cu seamă în cursul
nop"ilor insomniace ne tulbură ca o voce a nimănui, vocea impersonală a
fic"iunii ce s-a despăr"it de noi, chemîndu-ne în spa"iul său nehotărnicit.
*
27 septembrie 2004. Dan C., la telefon, îmi spune că aș urma, în
Vorbind, o „cale imperială” de mijloc, ferită de excesive culori temperamentale. Am îmbătrînit? Am obosit mișcîndu-mă de la un text la altul, poate tot
mai mașinal, mai pu"in angajat în fiin"ă? Nu mi se pare imposibil. Vine cu
încetul, în afara voin"ei și chiar a percep"iei de sine, o vîrstă a tasării umorilor, a potolirii expresive. Poate ne vom părăsi (în ce grad, Doamne?) și
propria fiin"ă. În orice caz vom trece dincolo de hotarele acestei lumi, căreia
dorim a-i aduce un semn final al împăcării, fie și relative. Împăcarea: o iubire domoală, prudentă ce se naște din teribilele goluri lăuntrice care s-au
acumulat.
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„Adevăruri atît de neluate în seamă”
*
Păcate rafinate: orgoliul păcatului, orgoliul căin"ei.
*
Să ratezi un lucru pentru a te convinge de capacitatea ta de a nu-l
înfăptui.
*
Nu cumva sub gestul de respingere cel mai justificat, sub contesta"ia
cea mai firească, încearcă a se ascunde, cum se străduia a mă convinge
deunăzi cineva, pornirea arivistă? Dar în conformism, obedien"ă, lingușire
nu se află cu certitudine același afurisit arivism? Nu cumva o astfel de teorie
defetistă încearcă a dezamorsa prima ipostază în favoarea celei de-a doua?
Lupta conformismului împotriva inconformismului fiind reprobabilă, cea a
inconformismului împotriva conformismului nu se cuvine oare sabotată
prin toate mijloacele? Mai ales azi, cînd apele nu s-au despăr"it încă satisfăcător de uscatul unei „noi epoci”, astfel încît pescuitul în apă tulbure a devenit un sport na"ional.
*
Nu sentimentul umilește ra"iunea. Ea nu poate fi umilită decît prin sine.
*
„Jocul este o sinucidere fără moarte” (Malraux).
*
Conform lui Marx, orice dramă care se repetă devine o farsă. Dar dramele se tot repetă, în tipare relativ stabile, din zorii umanită"ii pînă-n prezent. Ca și de altminteri farsele. Oare simpla repeti"ie să ducă la un „salt
calitativ” în jos? Nu există oare esen"e și, în paralel, viduri morale care dăinuie, indiferente la reluări?
*
„Pentru mine a fost totdeauna de neîn"eles cum aproape oricine dintre cei cu voca"ia scrisului poate, în toiul suferin"ei, ca să-și obiectiveze
suferin"a; eu, de exemplu, cînd sunt nefericit și îmi simt capul zvîcnindu-mi
de suferin"ă, mă pot așeza la masă să comunic cuiva printr-o scrisoare: sunt
nefericit. Și pot merge chiar mai departe, cu tot felul de floricele, după cum
mă ajută talentul și cu toate astea mi se pare că n-au de a face nimic cu nefericirea. (…) Și nici nu e o minciună, și nici nu-mi alină suferin"a. E doar o
miloasă prisosin"ă a for"elor mele într-o clipă în care suferin"a m-a răscolit
pînă în străfundurile fiin"ei și mi-a sleit cu totul puterile. Dar atunci ce fel
de prisos mai e și acesta?” (Kafka).
*
Adevăruri atît de neluate în seamă, încît sunt silite a recurge la fals
pentru a atrage aten"ia. Falsul cel mai inocent: teatralitatea.
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Gheorghe Grigurcu
*
Oare dorin"a nu supune realul unei hăr"uiri similisexuale?
*
„Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni că americanii, cei mai
boga"i oameni din lume, sunt și cei mai «dolofani», mai bine de jumătate
din popula"ia Americii suferind de diverse forme de obezitate. (…) Desigur
că, în fa"a acestei probleme stringente un popor inventiv precum nepo"ii
Unchiului Sam nu puteau sta cu mîinile în sîn și de aceea în ultimii ani au
apărut zeci de diete și de re"ete miraculoase pentru slăbit, unele valabile,
altele rodul fanteziei unor șarlatani dornici de cîștiguri rapide. (…) Cea mai
la modă dietă peste Atlantic este, la ora actuală, «dieta lui Isus», numită astfel pentru că ea nu cuprinde decît mîncăruri despre care evangheliile sus"in
că Mîntuitorul le-ar fi gustat. «Să te întrebi ce a mîncat Isus reprezintă cea
mai indicată cale pentru a rămîne sănătos, suplu și curat, spune doctorul
Don Colbert, din statul Florida. Se știe că, la cina cea de taină, Isus a mîncat
pîine, a băut vin și că, în rest, vegetalele și carnea de pește reprezentau mîncarea obișnuită în Iudeea acelor timpuri. Ca și creștini, ni s-ar părea o blasfemie să dorim să urmăm pildele morale, de via"ă, ale Mîntuitorului, să
avem un comportament exemplar fa"ă de ceilal"i oameni, dar să nu respectăm și obiceiurile alimentare ale primilor creștini. (…) Ceea ce propunem
noi oamenilor nu este doar o dietă alimentară, ci și una spirituală, întrucît
doctrina creștină implică și o viziune holistică», spune Don Colbert”
(Dracula, 2005).
*
Propozi"ii siderante prin exactitatea lor perfectă ce nu mai îngăduie
speran"ă, precum o captivitate în care ni se refuză ra"ia cotidiană de imprecizie.
*
„Coșuri de gunoi care se deplasează singure și bănci care se apropie
unele de celelalte și cîntă la apari"ia soarelui, au fost instalate în orașul britanic Cambridge. Cele șase coșuri de gunoi și șase bănci alimentate cu energie solară au fost create de o asocia"ie de artiști londonezi. Echipamentele
cu care sunt dotate băncile și coșurile de gunoi au costat 200.000 de euro”
(Libertatea, 2005).
*
Scopul se poate umple de așteptare precum un balon de aer și chiar
să se spargă sub presiunea acesteia.
*
Limitele adorm pentru ca noi să putem visa, somnul lor, condi"ia sine
qua non a visului nostru.
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Poe$i în căr$i

Ioan Moldovan

LISTA DE AŞTEPTARE,
ACUM ÎNTR-O NOUĂ PREZENTARE
Vorbirea cu sub- sau supra- înţelesuri e
folosită cu subtilitate în poemele mai recente
ale lui Ion Pop. Ea nu lipsea nici în cele din
cărţile de poezie publicate anterior. Sintagme
intrate în fondul public al exprimării sunt
reciclate poetic, devenind metafore,
metonimii, simboluri prin care problemele
vieţii personale sunt aduse în pagină în regim
de medita$ie pascaliană, de delicateţe
confesivă şi de refuz al exhibării subiectivităţii
omeneşti-prea-omeneşti. Poemele din Lista
de aşteptare strălucesc prin elocvenţa
transferului micului înţeles referenţial al
vorbirii uzuale în marele înţeles al sensului
existenţial-poetic. E un fel de „prestidigitaţie”
făcută cu aplomb şi eleganţă, într-un ritual
menit să-l facă pe cititor să exclame: ia uite,
domnule, ce magie! Din fleacuri ale vorbirii
cotidiene, maestrul ne oferă prilejuri de a
cădea pe gânduri.
Ce altceva decât revelaţii sunt aceste
convertiri ale propoziţiilor de folosinţă comună în comunicări cu mesaj grav care, cum ar
zice un filosof important, „se oferă privirii
pieziş, lateral, de-a curmezişul”. Din „lista de

Ion Pop,
Lista de așteptare
Ed. Limes, Florești, 2019

Ion Pop
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Ioan Moldovan
aşteptare” a vremurilor de oribilă amintire, când apăruseră televizoare
color şi pentru a cumpăra unul erai trecut acolo, poetul face pretext de
angoasă şi confesiune elegiacă: „Acum, simt/ că istoria se repetă. Atâta
doar/ că aştept ecranul/ pe care, la ştirile de ultimă oră,/ îl voi vedea pe
însuşi Domnul Puterilor,/ şi nu ştiu în ce culori. Trebuie să mărturisesc/
că mi-e şi puţin frică/ de Declaraţia lui de Presă. (…) Şi nu-i imposibil, mă
tem, ca Domnul,/ căutându-mă la capătul capătului,/ ca pe fiecare, după
numele său,/ să nu mai ştie de data asta/ pe cine să judece şi să
pedepsească,/ şi, poate, să-i dea iertare.” Într-un poem, ,,notele de subsol”
trimit pe fa$ă la textura de ,,larve, râme, furnici, ah, da, și viermi” de sub
pământ. Ion Pop controlează cu dexteritate și adesea cu ironie (sau cu
mimată autoironie) aceste ,,qui pro quo”-uri prin care gândul mor$ii
(,,teamă și cutremurare”, cum apare citată undeva, ca în trecere, cunoscuta sintagmă kierkegaardiană) invadează teritoriile ra$iunii cotidiene, ,,ca
să te lase descumpănit, asudat și singur,/ asurzit de urletul tău mut” – din
poemul Între două căderi de nuci). Doar aparent, poetul se simte ,,strivit
între obezi de simboluri”, când mai totul din jur pare făcut din sintagme
celebre, din citate prestigioase, în fond însă el este în profuzime un
cărturar a cărui natură este cultura, fără ca acest statut să-i provoace reale
crize de conștiin$ă, căci și percep$ia naturii naturans este frecventă și
onorată în poemele lui Ion Pop. Mai exact, poetul e ambidextru, rămânând dexter, și când liric servește cu prestigioase fapte și simboluri
culturale/livrești, și când apelează la umile elemente naturale,
valorizându-le admirabil poetic: ,,Dar eu, unul, voi, ăștia,/ care am fost
da$i afară din Paradis,/ avem totuși mărunta satisfac$ie/ de-a ne petrece
exilul printre miresme și flori de măr,/ iar din când în când, printre vuiete,/ auzim ciripind o vrabie,/ o mierlă fluierând/ pe-o creangă ce
tremură-n soare.// Se/ntâmplă, toamna, să și mușcăm/ din câte-un măr
verde, galben, roșu,/ cădem,apoi, pe gânduri, cugetând la atâtea și atâtea.// Așa ne răzbunăm noi, cât de cât,/ pe îngâmfata Eternitate,/ murind
pe margini, încet.” (Mondrian). Și mai limpede e prezentată această dublă
înzestrare în poemul Spre deosebire de al%ii: ,,Spre deosebire de al$ii,
poe$i sau nu,/ eu mă bucur de două,/ ba chiar de mai multe ori:/ când
aud, de pildă, foșnind un copac,/ re$in nu doar murmurul frunzelor,/ ci și
versuri, citate, semne de exclamare,/ cu care-s prieten de mult. Unii/ se
amuză, răutăcioși, – ăsta pune/ până și printre prune și flori de măr,/
asteriscuri și referin$e critice./ Eu, unul, îi las să râdă.”
Gândurile la care cade poetul sunt forma$iuni reflexive care orbitează
aproape mereu la vedere sub gravita$ia (și gravitatea) unui singur gând,
central, al lumii încă rotitoare de emo$ii și sentimente: gândul apropierii
iminente a stingerii clipei date făpturii. El se impune uneori ca din
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Poe$i în căr$i
întâmplare: ,, Se întâmplă, pe când tocmai trăiești,/ să afli ceva/ ce n-ai
știut până acum/ și nici nu știi cine $i-a spus:/ că, pentru tine, mâine/ nu
va mai fi mâine. “ (Se întâmplă) Alteori e prezent în cu bună știin$ă
matlasate incinte lirice, poetului displăcându-i profund violen$a și
primitivismul confesiunii, emfaza limbajului neprelucrat artistic,
necuviin$a sentimentală . Urgen$a și ardoarea existen$ială sunt prezente în
profunzimea mesajului, nu în morfologia verbală a exprimării lirice. O
civilitate de natură religioasă cenzurează $ipătul și, în consecinţă,
vehemen$a discursului poetic. Nu lipsește însă vehemen$a atitudinii de
,,ra$iune practică”, pentru a prelua cunoscuta sintagmă kantiană.
Social-politicul ,,din patria obosită”, starea sa aberantă, dementă parcă, îl
scot pe poet din fire, și mânia, indignarea și dezolarea fac versuri de atitudine etică, fulgerătoare, sanc$ionând și vituperând elocvent, cu adresă și
cu vitriol de bună calitate, ca în Vorbe, Nu și Nu, Ferestre şi uşi deschise.
Secvenţa celor Trei drumuri din finalul volumului (poemele din prima
secvenţă stau sub titlul Ocazii, momente, întâmplări) ne aduce un discurs
poetic mai răbdător şi mai generos în desfăşurarea confesiunii şi
reflexivităţii, cutare întâmplare reală fiind valorizată prin ridicarea
faptului concret la orizontul metaforei şi simbolului, reinterpretarea
destinală în cheie gravă fiind urmărită cu intenţie şi program. Punctul de
sosire al semnificaţiei e desfoliat cu uimire şi delicateţe, ca şi cum poetul
ar desprinde petalele unei roze ajunse în toamna fiinţării sale mereu
misterioase.
Există şi un poem aparte – prin muzicalitate şi reverberaţie lirică – numit
Cântec simplu, pe care îl citez în întregime, fiind el o piesă preferată din
Lista de aşteptare: „Zvonuri confuze, dinspre nord, dinspre sud, – / ce
somnoroasă toamnă în mine şi în lume!/ Doar murmure-m fărâme şi
şoapte mai aud, – / nu ştiu dacă-s de frunze ori de nume.// Un geamăt
stins de orgă printre vitralii sparte/ şi-aceste ostenite şi pale lumânări./
Şi-un foşnet lent, – prin case, de departe,/ trudite, se desfac îmbrăţişări.//
Şi mii de noduri se dezleagă parcă,/ sub soare, slobozite în marele fuior./
Simt că sclipesc şi eu, şi-un dor mă-ncearcă,/ încurajat, o clipă de libertatea lor.// Mă uit la mâna mea, la mâna ta, – / pe degete, inele ne-alunecă,
tăcut./ Luciri de bun-rămas. – E bine-aşa./ Se-ntorc în aurul de la-nceput.
O bună mireasmă spirituală ne învăluie din această nouă carte de poezie a
lui Ion Pop.

11

Solilocviul lui Odiseu

Traian Ștef

Domnului Nicolae Manolescu
Unii îi spun domnule profesor. Al!ii îi spun domnule președinte.
Al!ii îi spun domnule academician. Al!ii îi spun domnule ambasador.
Al!ii îi spun domnule Manolescu. Cam după cum vrea să se lustruiască
fiecare. Observ că de ceva vreme nu-l mai înjură nimeni. Ziceau unii
că-i bătrîn. Dacă are 80 de ani, n-o fi tînăr. Altceva, ce să-i mai
reproșeze? Mă și întreb dacă lucrurile omenești pot fi reproșate. Nu
cred. Sînt toate ale noastre, ale tuturora. Și totuși, unul căruia i se
spune „prestigios critic literar”, deși n-a scris în via!a lui cronică literară, constată că n-ar avea operă, că altul are. Aici parcă ar fi invers.
Mie mi se pare că Nicolae Manolescu are operă, iar celălalt își clădește
statuia, de nu-și construiește chiar o piramidă. Sînt mul!i în jurul nostru preocupa!i de propria statuie. Să se asigure de ridicarea în slăvi
înainte de a da ortul popii, adică. Nicolae Manolescu nu este printre
aceia. Nu este un încremenit în figura statuară, este un om viu, colocvial, ironic, cu umor, șfichiuitor adesea. Nu se ridică nici acuma primul de la masă, mereu mai are cîte ceva de spus, de povestit.
Pentru multe avem a-i mul!umi și a-i trimite gîndurile și urările
cele mai bune cu prilejul acestei aniversări. Cu „Familia”, implicînd
aici redactorii revistei și cercul ei, a avut mereu, are și astăzi o rela!ie
amicală, de solidaritate, chiar protectoare. A venit la multe dintre
întîlnirile noastre, înainte și după 1989, chiar și atunci – și mă refer la
anul 1983, cînd a fost aten!ionat de către omul securită!ii de la
Uniunea Scriitorilor să n-o facă, să nu vină, adică. Era vorba despre
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Liana Cozea și Nicolae Manolescu
la ZRF 1998

aniversarea de 55 de ani a lui Mircea Zaciu, la care au mai participat
Mircea Martin, Ion Pop, Adrian Papahagi, Ion Vartic. După acel
moment, întîlnirile „Familiei” au și fost interzise. A publicat în revistă
(inclusiv un capitol din Istoria critică), a reac!ionat cînd s-au manifestat adversită!i oficiale fa!ă de noi, ne-a invitat la emisiunea „Profesiunea mea, cultura”.
Astfel, respectul nostru fa!ă de domnul Nicolae Manolescu
poartă o bună încărcătură afectivă. Urarea pe care i-am făcut-o prin
viu grai este că îmi doresc și îi doresc să ne întîlnim cu bine și cînd voi
avea eu vîrsta sa de acum. Poate atunci o să-i spun și eu „Servus”, așa
cum mă salută de fiecare dată cînd ne întîlnim.

Prietenei noastre, Liana Cozea
Și Liana Cozea are o vîrstă frumoasă, dar e mai tînără decît
Nicolae Manolescu. Într-o seară, în timpul Zilelor Familiei, mă sună
să mă întrebe cine e Helvig. O întreb și eu, rîzînd, de ce e interesată de
acest nume și-mi povestește cum domnul Manolescu i-a spus că știe
de la Helvig cum înoată ea 60 de bazine în ora destinată acestui
exerci!iu. Eu sînt Helvig, răspund și apoi o lămuresc în legătură cu
circumstan!ele dezvăluirii mele. Era de bine ce i-am povestit despre ea
domnului Manolescu, întrebat fiind.
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În aceeași formă e și cînd e vorba de scris. După căr!ile despre
prozatoarele literaturii române, după cele despre confesiunile
Doamnelor, anul trecut a publicat una despre jurnalele și memorialistica Domnilor (deocamdată Mircea Zaciu, Gabriel Dimisianu, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Manolescu, dar se ocupă și de al!ii). E cert,
căr!ile sale sînt de referin!ă, fiecare în parte, dar și autoarea și-a cîștigat prim-planul prin stăruin!a lecturii critice în această direc!ie. Era
să continui cu a confesiunii literare, în simetrie cu lectura critică. Confesiunea poate fi literară ca specie și expresie, dar nu obligatoriu. Și
cînd nu are virtu!i literare, memorialistica poate avea valoare morală,
istorică. Liana Cozea face critică literară cu ale sale seriozitate și inteligen!ă, dar cu mijloacele domeniului.
Îi place formularea lui Nicolae Manolescu, vorbind despre sine,
„sensibilitate inteligentă”. I se potrivește și ei. Sensibilitatea ca act de
cunoaștere a celorlal!i și inteligen!a analitică, scrutătoare, care desprinde măștile și desparte persoana de personaj, definește stilul și
configurează o poetică a diarismului. Și în via!a cotidiană, privirile
Lianei Cozea ajung departe în spatele măștilor și portretele sale sînt
bune de pus în ramă.
E o prietenă de dorit, dar și enervantă. Nu-!i cere nimic, dar
sim!i că ai de făcut fa!ă unei exigen!e de ordin moral și a sincerită!ii.
Prietenia !ine și ea de credibilitate, e ca o oximoronică spontaneitate
durabilă. Mi-au plăcut întotdeauna oamenii aceștia, prietenii exigen!i,
care nu transformă prietenia într-un comer!.
La mul!i ani, Liana!
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Restituiri

Alexandru Seres

Ultimul Cioran

Oarecum pe neașteptate, fără prea mult tam-tam, în luna noiembrie
a apărut la Gallimard o nouă carte purtând pe copertă numele lui Cioran:
Fenêtre sur le Rien. Pentru cei pasiona#i de Cioran, este un adevărat
eveniment, căci avem de-a face cu un manuscris inedit, în limba română,
tradus în franceză de Nicolas Cavaillès, cel care a alcătuit, alături de
Aurélien Demars, și edi#ia Oeuvres din 2011, apărută în Bibliothèque de la
Pléiade a editurii Gallimard. De men#ionat faptul că, simultan cu această
carte, a apărut și Divagations, versiunea franceză a unui alt manuscris
românesc, Razne, publicat pentru prima oară în 2012, la Humanitas.
Odată cu apari#ia volumului Fenêtre sur le Rien, opera lui Cioran
devine accesibilă marelui public în integralitatea ei, acesta fiind ultimul său
manuscris major, rămas inedit. De existen#a lui știau până acum doar
cercetătorii care au avut acces la Biblioteca Literară Jacques Doucet, căreia
Simone Boué, partenera de-o via#ă a lui Cioran, i-a donat toate
manuscrisele rămase după moartea acestuia. Nu putem ști cu certitudine că
acesta ar fi ultimul manuscris românesc al lui Cioran, în ordine cronologică.
Dacă datarea Raznelor a fost posibilă, cu o oarecare aproxima#ie, în
preajma anului 1945, în privin#a scrierilor de fa#ă nu avem niciun indiciu în
acest sens. Nicolas Cavaillès avansează totuşi în prefaţa sa ipoteza că ar fi
fost scrise în jurul anului 1944, bazându-se strict pe o analiză stilistică, din
punctul său de vedere aceste texte părând anterioare Raznelor; lucru care
e destul de probabil, #inând cont și de faptul că Îndreptar pătimaș fusese
scris între anii 1941-1944.
Nu vom găsi nimic foarte spectaculos în aceste fragmente cioraniene,
care se înscriu în linia textelor din Razne, dominate de lipsa de orizont,
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triste#e și resemnare – decât poate referirile surprinzător de numeroase la
dragoste, şi acestea plasate sub zodia amară a decepţiei. O noutate ar fi doar
faptul că este singura carte postumă a lui Cioran al cărei titlu nu-i apar#ine
autorului, manuscrisul nepurtând nicio men#iune de titlu; e ca şi cum lipsa
de orizont, sentimentul de inutilitate şi cel al dezrădăcinării l-ar fi adus într-un
asemenea impas încât niciun titlu nu i-ar mai fi părut posibil. Traducătorul
a considerat potrivit, poate tocmai din acest motiv, sintagma „fereastră spre
nimic”, care apare în aforismul cu care se deschide cartea. Nu se poate însă
depista nicio voin#ă de organizare, de coagulare a fragmentelor în jurul
unor teme dominante, singurul indiciu că inten#ia lui Cioran a fost de a
alcătui un corpus de texte distinct fiind numerotarea paginilor. Şi poate că
ar fi fost mult mai potrivit ca, în locul inventării unui titlu care nu stătea în
intenţiile lui Cioran, alcătuitorii acestei ediţii să fi folosit un termen neutru,
cum ar fi „Fragmente”, pe care însuşi Cioran l-a utilizat când a selectat din
acest manuscris câteva texte pentru a fi publicate în primul număr al
revistei românilor din exil, Luceafărul, în 1948.
Din păcate, puţine dintre aforismele şi fragmentele pe care le putem
citi în acest volum se ridică la nivelul precedentelor scrieri româneşti ale lui
Cioran. Abia dacă putem cita câteva rânduri, precum acestea: „A nu fi din
rândul celorlalţi – şi-a atârna ca ei de toate plăcerile şi durerile. Absolutul
plămădit din lut e definiţia şi răul sufletului.” Cioran pare să fi ajuns într-o
fundătură existenţială (să nu uităm că aceste pagini le scrie după ani lungi
de război, departe de ţară, timp în care manuscrisele se adună în sertar, fără
o perspectivă clară de a putea fi publicate), din care nu întrevede nicio
ieşire, fapt consemnat şi în fragmentul următor, printre puţinele care
conţin elemente autoreferenţiale concrete: „Acel ce a plecat cândva la
cucerirea lumii, nu ştie c-o să se oprească undeva-n Apus, frânt sub
adevărurile poeziei şi-ale dragostei. Din mândria veche şi din setea de
răsturnări nu i-au rămas puteri decât spre-a lâncezi-n versurile altora şi-n
iubita lui. Sistemul ambiţiilor s-a sfărâmat; visul s-a decolorat; speranţele s-au
pierdut în naufragiul sarcasmului. Din erou al propriei vieţi – haimana
tristă. Aici ajung începuturile de soartă?” Să nu ne mirăm, aşadar, că
pesimismul său atinge pe alocuri culmi precum cele de odinioară ale
disperării, spiritul eşuând în derizoriul existenţei cotidiene, ridicat la rang
de axiomă: „Din tot ce se petrece între oameni nimic nu merită a fi ridicat
la rangul de concept. Pretutindeni numai simţuri..., dar care se răscumpără
prin nebunia lor. Intensitatea e singura scuză a vremelniciei.”
Dacă textul în sine nu vine cu vreo mare noutate în planul
conţinutului, ba nici măcar nu străluceşte din punct de vedere stilistic, el ne
aduce în schimb un argument solid în favoarea ideii că Cioran nu a mai
revenit, după 1946, asupra deciziei sale de a renunţa la limba română,
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scriind exclusiv în limba franceză.
Acest argument se sprijină pe
faptul că o parte dintre aceste texte
au fost date de către Cioran spre
publicare în primul număr al revistei românilor din exil, Luceafărul, fondată de Mircea Eliade, care
a apărut spre finele anului 1948. În
ediţia de faţă, Nicolas Cavaillès a
inclus și aceste fragmente, pe care
le-a adăugat la finalul cărţii,
precizând şi locul exact din manuscris de unde au fost extrase. Anterior, au existat unele voci care au
susţinut, bazându-se pe textele în
limba română publicate atât în primul număr al Luceafărului, cât şi
în cel de-al doilea, din 1949, că
Cioran nu ar fi fost fidel hotărârii
sale, continuând să scrie în româneşte chiar şi în preajma apariţiei
Cioran, Fenêtre sur le Rien,
primei sale cărţi franceze, Tratat
Gallimard, Paris 2019
de descompunere. Am mai argumentat cu alt prilej lipsa de îndreptăţire a acestui punct de vedere, arătând că cel puţin unele dintre textele din
revista Luceafărul fuseseră preluate din partea a II-a a Îndreptarului pătimaş (fragmentele 79-86) şi că exista posibilitatea ca şi celelalte fragmente
să fi fost extrase din manuscrise inedite, anterioare anului 1946. Iată că apariţia cărţii de faţă confirmă această ipoteză.
Tabloul scrierilor româneşti ale lui Cioran pare de-acum complet,
rivalizând din punct de vedere cantitativ cu cel al cărţilor scrise în limba
franceză. Observăm, de asemenea, că după episodul său diplomatic din
primăvara lui 1941, când a fost pentru aproape trei luni consilier cultural la
Legaţia română de la Vichy, anii războiului au însemnat pentru Cioran, în
ciuda absenţei posibilităţilor de a fi publicat în ţară, o perioadă de mare
productivitate în planul scrisului. Mult timp s-a crezut că Îndreptar
pătimaş era ultima sa carte românească, rămasă inedită până în 1991, când
a fost publicată la Humanitas (iar în traducere franceză, în 1993, cu titlul
Bréviare des vaincus). Apoi au fost scoase la iveală, din fondul de
manuscrise al Bibliotecii Jacques Doucet, pe rând, Despre Franţa,
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Îndreptar pătimaş II şi Razne. Dintre acestea, Despre Franţa şi Îndreptar
pătimaş II au apărut întâi în franceză, Razne fiind singurul care a apărut în
premieră la Humanitas. În cazul volumului Fenêtre sur le Rien, așa cum l-a
intitulat Nicolas Cavaillès, Franţa are din nou întâietate – aceasta şi în
virtutea drepturilor editurii Gallimard în privinţa lui Cioran. Rămânem cu
regretul că acest ultim manuscris cioranian nu a apărut întâi în limba
română – şi cu speranţa că nu va mai trece mult timp până când
Humanitas ne va face şi bucuria de a ne dărui originalul românesc.
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Andreea Pop

„Rupturi în realitate”
Ana Don"u,
Varșava,
Editura Nemira, București, 2019

Era clar, încă din debutul său în poezie din volumul Cadrul 25 (apărut la Casa de Editură Max Blecher, în 2015), că Ana Don"u e o poetă cu un
evident sim" al descrierii, ceea ce Adrian G. Romilă numea „hedonism
vizual și tactil” într-un număr din România literară (51-52/ 2015); întradevăr, cam toate poemele ei de aici degajau o eflorescen"ă de imagini
puternice ale unei interiorită"i convulsive, filmice pe alocuri, dar cu toate
astea mereu supuse unui regim tehnic temperat, în ciuda poten"ialului lor
subversiv. Ba chiar, în loc să-și dinamiteze „capitalul” angoasant, de care
dispunea din plin, Ana Don"u și-l prelucra sub forma unor reflec"ii poetice
mai degrabă ascetice, cu o structură implozivă.
Cumva, reorientarea ei spre proză, odată cu Varșava, o colec"ie de
proze scurte apărută recent la Nemira, echivalează cu un fel de reluare și
dezvoltare a scenariilor din Cadrul 25, dar cu o miză mai pu"in evidentă în
poeme; le subordonează, adică, de la bun început, unui filon fantastic ce îi
permite o mai mare libertate de ac"iune în direc"ia antrenării elanului său
imaginativ. Toate cele opt proze – ceva mai vechi, chiar dacă le publică abia
acum, unele scrise concomitent cu poemele apărute în 2015 – devin un
teren fertil pentru dezlăn"uirea viziunilor coșmarești ale Anei Don"u care
dau esen"a acestui volum. Ele traduc tot atâtea secven"e ce pornesc de fiecare dată de la detaliul fabulatoriu pentru a desfășura niște „filme” dramatice și macabre – specialitatea prozatoarei, care își exersează pe spa"ii ceva
mai largi apeten"a incontestabilă pentru discursul thriller. Cu o regie minimă a epicului, fără să insiste prea mult pe consisten"a întâmplărilor pe care
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le supune aten"iei, ci mai degrabă pe dinamica lor întunecată, prozatoarea
dă curs unor fantezii tensionate, cu aer goth, ce pornesc, toate, de la obsesia
amănuntului terifiant.
Aș zice că încercarea de a-și contura o poetică horror clar definită e
ambi"ia maximă a Anei Don"u din acest volum. Una construită după toate
rigorile genului: nu scapă acestor texte păpușile diabolice, amenin"ările de
sub pat, vocile interioare malefice, îndemnând la sinucidere, personajele cu
influen"e fatale, decorurile funeste – păduri misterioase, clădiri părăsite etc.
–, în linii mari ele bifează, deci, toată „re"eta” genului. E un carusel vizual
aici, așadar, pe care textele Anei Don"u îl „asezonează” la fix cu niște de stări
de delir mental, surescitare și angoasă dusă la extrem, pe care le asimilează
o bună parte din personajele căr"ii, mai ales cele cu o pondere mai semnificativă în texte. Începând cu naratoarea lor, mereu la persoana I, și continuând cu diverse figuri pasagere, ca unchiul personajului principal din
Păpușa Charlie, proza ce inaugurează volumul, Ihti, apoi dubletul sinistru
Irma/ Carla, multe dintre figurile ce guvernează prozele din Varșava au o
fizionomie misterios-simbolică. De aici acea atmosferă de stranietate cu
accente tragice, reperabilă la tot pasul, al cărui fast sumbru e între"inut cu
elan neobosit de „moderatoarea” amintită mai sus.
Se vede aici o strategie de organizare a povestirilor pe care Ana Don"u
o prelucrează cu oarece foloase pentru coeren"a interioară a volumului; gravitând în jurul unei naratoare recurente, cu aproximativ aceeași fișă identitară, care se autoanalizează mai peste tot pe filieră autobiografică, ori în
raport cu un prezent tot atât de amenin"ător, prozele preiau, unele de la
altele, o serie de elemente de compozi"ie, atât în ceea ce privește personajele
(o soră moartă/ un alter ego diabolic, cu vagi ambi"ii livrești, un unchi apropiat al familiei, fata cu bucle roșii etc.), cât și recuzita propriu-zisă
(insecurită"ile și traumele interne ale personajelor centrale, „pericolul”
aproape constant al prezen"elor masculine, o rela"ie aproape inexistentă cu
părin"ii, între altele). Paradoxal, textele se elucidează și ambiguizează reciproc pe măsura evolu"iei epice; lasă, de aceea, mai degrabă impresia că se
unesc în punctul unui roman ambiguu, și nu sub forma unor structuri independente. Asta chiar în ciuda eforturilor prozatoarei de a-și asuma câteva
formule narative care să le individualizeze pe fiecare în parte, ca de exemplu
frecventele inser"ii diaristice ale vocilor interioare ale naratoarei, ori un procedeu clasic al genului, povestirea de tip mise-en-abîme, din Călăii, în care
naratoarea ajunge la o petrecere unde asistă la o serie de „reportaje” de
groază ale unor invita"i, reportaje care deschid noi bucle narative în planul
principal. E un joc al nivelurilor textuale constant, a cărui strategie principală e aceea de a spori efectul eerie al povestirilor de bază, dar apeten"a
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aceasta pentru mister și felul în care e rezolvată împinge epicul din Varșava
mai degrabă în favoarea unei nara"iuni ample, fragmentară, decât spre
niște micronara"iuni independente.
Nu fără unele scăpări de registru se întâmplă falsul roman al Anei
Don"u. În câteva locuri, textelor le lipsește credibilitatea; e neverosimil episodul în care personajul principal narator din Până diminea#a merge la
paznicul beat al taberei pentru a face rost de votcă, ori cum o hemoragie dea dreptul biblică, după cum o descrie aceasta câteva pagini mai încolo, se
vindecă din senin, de exemplu. Chiar și citite în cheie fantastică, astfel de
situa"ii lasă impresia că par trase de coadă, imaginarul ritualic al prozatoarei produce aici mici derapaje. Discutabile astfel de locuri, dar pe de altă
parte e drept că îi ies niște pasaje descriptive foarte clare și picturale, chiar
poematice, așa cum e cazul începutului prozei Jocul, care închide volumul:
„După-amiezile mă sperie, au un fel de gură care înghite umbrele, ele se
retrag înspăimântate după lucruri, iar lucrurile devin dezbrăcate, vezi din
ce sunt alcătuite. La fel cum îmi văd vinișoarele albăstrii prin pielea transparentă în lumina asta. Le spionez de fiecare dată când amiaza se lasă peste
ele. Și jur că toate sunt compuse din nimic. Te ui"i atent, astfel încât ele să
nu te observe. Mai întâi, le vezi cusăturile, apoi câteva firișoare de lumină și
mult, mult întuneric. Noi suntem la fel. Dacă fugi afară și acoperi cu palma
soarele, mâna ta va fi un amestec rozaliu de întuneric acoperit cu o pieli"ă.”
Și, un pic mai încolo, felul în care percepe personajul aceste „rupturi în realitate”, cum le numește: „Nop"ile visez lumea întoarsă cu susul în jos. Și
căderea continuă în care mă dizolv. Nu-mi simt corpul; părul și bra"ele se
întind în voie, căderea nu mai e gravita"ie, există numai direc"ia. Dar apa
face cercuri, se tulbură, cerul dispare de acolo, se vede un lichid murdar.
Visul se întunecă și cerul atât de albastru se transformă în hău. Bezna începe să mă înghită.” E un fragmentarism liric aici foarte reușit, în care tensiunea prozei vine din îmbinarea reveriilor terifiante pe care naratoarea le
derulează sub forma unui jurnal ce mizează pe amestecul planurilor, pe
îmbinarea visului cu a realită"ii.
Chiar dacă aduc destul mult cu poemele sale, textele Anei Don"u din
astfel de pasaje dau cele mai reușite pagini ale Varșavei; aș zice, de aceea,
că op"iunea prozei poematice pare, cel pu"in deocamdată, una mai eficientă
decât aceea a epicului mai clasic.
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Viorel Mureșan

Păhăru"ul numit carte
Marian Drăghici,
Păhăru"ul,
Editura Junimea, Iași, 2019

Lecturând volumul Păhăru"ul am rămas cu convingerea că Marian
Drăghici face parte din categoria poe"ilor la care trebuie să ne întoarcem ori
de câte ori vedem că poezia este pusă la îndoială. În poeme sale, cuvintele
devin transparente, lăsând să se vadă, în lumina lor, o lume de dincolo de ele.
Cum cartea sa este înso"ită, la final, de un mare număr de referin"e critice,
putem afla din sursă autorizată câte ceva din ceea ce ne conduce spre
în"elegerea cât mai adecvată a acestui poet. Vom re"ine, pentru început, „preocuparea majoră pentru arta sau artele poetice”,remarcată de Dan Cristea. Ne
întâmpină această fa"etă a poeziei lui Marian Drăghici chiar în deschiderea
volumului cu Poemul lui mo sau totul este o poveste. Întins pe zece pagini,
până și ca aspect, acesta este un poem cu clare inten"ii epice, caracterizat prin
înlăn"uirea secven"elor. Subiectul pare a "inti logodna sacră dintre poet și zei"a
poeziei, cu tandră deferen"ă numită „negresa mea Mo-wana”. Admi"ând că
Mediterana are destule atribute simbolice pentru a reprezenta lumea, avem
înfă"ișarea raportului esen"ial al poetului cu muza sa, care conduce la crea"ie:
„vai, ce mă obsedează/ imaginea Mediteranei/ din ochii mari ai Mo-wanei.”
Pe de altă parte, recuren"e lexicale precum: „lumina lămpii”, „poetul”, „rescriind”, „pagină”, „poezie”, „text”, „lectură”, conduc la stabilirea celui mai vast
câmp semantic din poem, cel al scrisului. Prin paranteze, de asemenea,
recurente, se face aluzie la fic"iunea artistică a textului: „(mare mincinos mai
sunt.)”. Iar asta vine, oarecum, în completare la ultima secven"ă a titlului,
„totul este o poveste.” Poezia e surprinsă în ipostaza ei de dialog intuitiv cu
lumea, însă având natura revela"iei: „te repe"i una două/ însă te repe"i ca într-o
rugă/ până se face liniște în text/ și poetul – poet aude în pagină/ ce-i spune
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Dumnezeul poeziei/ lui: «de când am trecut Mediterana/ pe negresa mea
Mo-wana/ mă obsedează/ vai, ce mă obsedează»” (p. 14). Pe lângă efortul dea aduce neștiutul în zona semnifica"iei, rândurile acestei „ars poetica” ne
livrează și „păhăru"ul”, instrument magic ce, venind dinspre povestire, va
înso"i pașii poetului până la sfârșit.
Cu apari"ie sporadică în celelalte volume, acesta se imprimă ca o
emblemă în poezia autorului, încât o critică aplicată îl sesizează de îndată.
Încă din 2001, Al.. Cistelecan semnala: „«Păhăru"ul» lui Marian Drăghici e un
astfel de simbol centralizator, convertibil în mai multe dimensiuni semnificante. El e, ba pe rând, ba simultan, «păhăru"ul» suferin"ei cristice, paharul
cu har (unul dintre cele două cu care Dumnezeu îl îmbia pe Arghezi) sau
«păhăru"ul» boemei levantine, desenând o condi"ie umană în trei registre.
Acestea, (băltirea cotidiană, suferin"a și iluminarea) vor fi, de altfel și registrele
pe care le dezvoltă, într-o scriitură paroxistică, poezia lui Marian Drăghici.”
Credem că la poetul nostru, „păhăru"ul” e și o reprezentare parodică a cupei
din mâna Psalmistului, menită, poate, prin forma diminutivală, să arate
mișelia omenească, în raport cu divinul. Iar pe de altă parte, vedem în
„păhăru"” instrumentul comeseniei, care se află mai mereu între poet și atâ"ia
dintre convivii săi. Pentru că cele mai multe dintre poeme sunt dedicate unor
confra"i. Păhăru"ul e, cu alte cuvinte, și un volum de poezie ocazională, în
dublu sens goethean, având o sursă în lumea exterioară și alta în cea lăuntrică.
Prima dedica"ie din carte, lui Traian Dobrinescu, e Smerenia. Din zilele
caniculei atroce. Chiar dacă are gestualitate, referentul poemului se află
aproape de zero. E un text nălucit, cu reflexe existen"iale. În Poemul lui
Mircea Ciobanu sau stricarea lumii prin poezie: ultima variantă descoperim în „păhăru"” sinecdoca poeziei (cunoașterea intuitivă, senzuală): „to"i
adormiseră, ploua/ paharul era plin pe masă – / un păhăru" doar mai visa/
la albul mâinii ce scria” (p. 22). În primul Cântec de păhăru", căci sunt cinci
la număr, ni se dezvăluie un alt topos central al căr"ii lui Marian Drăghici: „la
margine de nicio apă”. În această imagine, desemnând chiar spa"iul poeziei,
sim"im efortul de a denumi ceea ce nu poate avea nume. Bicla cu păhăru"e
sub șa, dedicată lui Ioan Groșan, valorifică, încă din titlu, jargonul copiilor și
un filon ludic mai consistent decât în alte zone ale căr"ii. În plin exerci"iu de
copilărire apare, însă, ca în coșmarul bacovian numit Lacustră, o tresărire, ce
va deveni și ea recurentă: „am scris poezie sub teroare/ și nimeni nu-mi poate
lua asta.” (p. 26). În aceeași linie a stoarcerii de esen"e și ritmuri din poezia
populară („și iar verde flori de măr”) sau din folclorul de mahala („rochi"ă din
boare, trează”) e construită și Io, martamaria, care mai e pe deasupra și un
subtil aliaj de sacru și profan. Dintre toate poemele dedicate, singur Poemul
lui Ion Mircea atinge cota de sus a „liricii ocazionale”, omagiu absolut adus
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unui poet și poeziei: „adesea întrebat ce maeștri/ am avut în anii formării/
răspund sincer, fără un strop/ de indicibilă plăcere:/ to"i cei pe care i-am citit
până la vârsta/ primilor ochelari de vedere// după cincizeci de ani iată citesc/
doar cu bicla pe nas inclusiv Evangheliile/ inclusiv epistolele pauline/ inclusiv, nepo"ilor, din fra"ii Grimm/ inclusiv Mariei, din mine - // ca deodată sapară Materia care ne desparte/ și să constat, chiar din momentul/ prim al
lecturii,/ oarecum perplex/ oarecum privind de departe// că, Dumnezeule!
pot să citesc/ prin această nemaivăzută carte/ indiferent de cum cade lumina/
ba în puterea nop"ii/ ba ziua-n amiaza mare/ doar cu vederea mea/ și nostalgia/ primilor ochelari de soare.” (pp. 32-33).
Cel de-al doilea Cântec de păhăru" con"ine imaginea omului copleșit de
propria neputin"ă în fa"a mor"ii, cu ecouri și reverbera"ii de bocet în fundal,
amestecând clopotele cu vocea mamei: „«Mariene, să pun ceapa la fiert?» /
suna sus pe coastă/ prin aerul încins spre amiază/ clopo"eii din vocea mamei
- / pentru ciorba de pește.” (p. 34). Având, imanent, un mare indice de oralitate, poezia aceasta impune cititorului său un anumit tip de lectură. Unele
texte, precum Civic („am ieșit în stradă să protestez/ și nimic”) se cer strigate
în gura mare, oarecum maiakovskian, cu o pasiune a tonului sporită, pe când
altele cum ar fi Urma. O cantilenă s-ar vrea murmurate sau rostite numai în
gând, înfă"ișând ipostaze de via"ă și energii ancestrale: „la vremea mea, în
sărbători/ ningea cu păhăru"e peste sat/ din înserare până-n zori/ din zori și
până-n înserat/ din zori și până-n înserat// cu albe păhăru"e fulguia/ cu albe
păhăru"e viscolea/ cu albe păhăru"e fulguia/ cu albe păhăru"e viscolea” (p.
43). Arhitectura muzicală a textului poate trimite direct la Cezar Ivănescu. În
alt loc, un Cântec de veșnic flăcău doar că acela nu-s eu probează jocul pe
muchie de cu"it între folclorul poetic muntenesc și ecourile lui în opera a doi
înainte-mergători: Nichita Stănescu și Cezar Baltag.
Din loc în loc, motivul central, „păhăru"ul”, se primenește cu câte un
sens nou. Conota"ia poate fi indusă de biografia sau de opera celui invocat,
sau, în Poemul lui Florin Mugur, deopotrivă, de ambele. Asimilarea
„păhăru"ului” cu cartea (cunoașterea) este metonimică: „el, păhăru"ului/ îi
zicea simplu carte,/ iar sieși și mai simplu,/ prin".// ei bine, prin"ul acesta simplu/ bea și plângea/ plângea și bea/ din păhăru"ul numit carte/ mergând pe
pământ ca pe apă - / toată via"a lui/ câte zile a avut.” (p. 61). M-am rugat mult
pentru mama fixează unul din acele indicibile momente onirice, pentru care
se cuvine să străba"i ani de asceză și pustiu sufletesc, după moartea cuiva
apropiat. Poemul nici nu trebuie, nici nu poate fi comentat: „murise de trei
ani./ dormeam liniștit/ noaptea era pe sfârșite/ ziua aproape// dormeam în
sfârșit/ senin, liniștit// și deodată aud/ în aerul camerei/ mai bine zis/ într-
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un anume punct/ din aerul camerei/ (recunosc punctul acela)// vocea ei
clară, distinctă/ ca smulsă din alte lumi:// «Mă bucur că te-am născut!» //
fulgerătură, smucitură/ și-atât.// nu halucina"ie/ nu iluzie auditivă/ nu
floricele pe câmpii:// vocea clară a mamei/ în acea smucitură/ ca smulsă din
alte lumi - // o milisecundă!// m-am trezit din somn/ întrebând năuc:/
«Ce!?»” (pp. 66-67). În evocarea poe"ilor congeneri trecu"i în lumea umbrelor
nu primează compasiunea, cum poate ne-am aștepta, ci mai degrabă scotocirea unor momente de comuniune visătoare. Din această perspectivă,
Poemul lui Ion Zubașcu este o succesiune de episoade din via"a și moartea
celui din titlu, de unde Marian Drăghici știe să extragă detaliul memorabil,
pentru a-l aduce în prim-planul portretului: „altă dată, în 2009/ stam la
Ipotești pe malul acelui lac/ la mijloc de codru des/ un grup de lirici de peste
tot./ stam și, ajunși acolo, în poezie/ în momentul acela nimic nu făceam./
stam./ și deodată, din tihna locului/ Zubașcu se ridică-n picioare/ și începe,
tare, să doinească./ încă nu fusese la doctori atunci/ și când a pornit, din toate
puterile/ în liniștea aceea O, moarte, ce "i-aș plăti/ La mine de n-ai veni/ am
încremenit to"i și broasca-n baltă,/ fiecare în ce pozi"ie fusese surprins.” (pp.
71-72). Încă și mai complex, Poemul lui Ioan Flora are și o dimensiune de
cine-document concentrat doar pe ultimul act al trecerii poetului prin lume.
Gesturi, unele scăpate involuntar, de-a lungul unei vie"i agitate și boeme, sunt
culese de pe răbojul cernit, în vreme ce mărimi literare grăbite se fâstâcesc în
fa"a acestui exitus: „de-acum, egal i-a fost că Adam Puslojic/ a citit la moartea
lui/ Flora/ două poeme de Nichita Stănescu/ un poem de Adam Puslojic/ și
nici un vers, nicio silabă/ din Ioan Flora.” (p. 84). Această conglomera"ie de
tragic și comic e aspirată însă de reflexele orbitoare ale unui diamant: „«băie"i,
Flora s-a dus, rămâne"i cu fauna!” » (p. 85).
Nodul de aur care "ine strânse laolaltă aceste destine frânte îl găsim în
Caii de la biclă sau re-capitularea. Poemul lui Ioan Stratan: „- Nino, Nino,/
cum-necum/ am scris poezie sub teroare/ și nimeni nu ne poate lua asta/ și
caii de la biclă.” (pp. 99-100). În Addenda, sub forma unui Dialog imaginar
desigur că plin de har cu poetul G. Bacovia la un pahar, ne așteaptă o altă
„ars poetica”. Luându-și-l pe poetul Scânteilor galbene ca pe un alter ego,
Marian Drăghici, închide într-un monolog dialogat, marea problematică a
„păhăru"ului”. În poezia sa „păhăru"ul” e cel care dă măsura fatal limitată a
omului prin raportare la Divinitate: „- Unul, Singur, a băut cu paharul,/ noi
bem cu păhăru"ul. Punct.” (p. 122). Versul curge apoteotic înspre o resemnare
cu vibra"ie dostoievskiană. Ciocnind cu „păhăru"ul” lui Marian Drăghici,
multe alte nume de poe"i români contemporani devin generatoare de text
poetic într-o memorabilă carte de poezie.
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Vară de noiembrie
Uneori avem bucuria unei veri de noiembrie, când puterea soarelui
nu e supusă legii clendaristice şi toamna roadelor e în bună frăţietate cu
vigoarea, nefirească, a unei veri ce comite lumină şi căldură în forme continuate. Noiembrie e şi o lună a târgurilor, între ele şi a celor de carte, e şi o
lună a pregătirilor de Sărbători, în cazul ce ne interesează a sărbătoririi
solemnei vârste pe care o împlineşte Nicolae Manolescu. Domnia sa va
lansa la Târgul de carte „Gaudeamus” (igitur, ca să fie clar) din Capitală ediţia a doua, revăzută, a Istoriei... sale, critice a literaturii române, o operă ce
încununează o viaţă de meditaţie fructuoasă, subtilă şi originală asupra
celor cinci secole de literatură română în tot ce are ea mai semnificativ. Se
spune, pe bună dreptate, că Nicolae Manolescu este, în aristocratica descendenţă a lui G. Călinescu, singurul în literatura noastră care a vrut şi a
putut omenì cum se cuvine prin această operă de amploare şi de comprehensiune fără asemănare pe scriitorul român în întrupările şi avatarurile
sale spirituale de „sub vremi”. Cel ce nu vrea – cititor fiind – să cadă în amăgiri cărturăreşti are la îndemână această Carte, o călăuză care, precum cea
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tarkovskiană, deţine şi oferă harul, instrumentarul, inspiraţia şi dăruirea
numaidecât trebuincioase unui Însoţitor de încredere şi de bună credinţă.
Sigur, Istoria critică a literaturii române – 5 secole de literatură este templul (cuvântul se impune aici) central al vieţii critice a domnului Manolescu,
lui alăturându-i-se, ca într-un complex arhitectural, o profuzie de alte construcţii-cărţi nutrite de vocaţia şi marcate de stilul autorului lor. Avem, figurativ vorbind, în bibliografia manolesciană o constelaţie pulsând ademenitor în cerul de cerneală scrisă, folositoare spiritului şi încântătoare la lectură.
Poetului Eminescu, 80 de ani în viaţă i se înfăţişau prezumtiv ca limită a saturaţiei de a fi, criticului Nicolae Manolescu , aceeaşi vârstă, trăită
intens, iar nu proiectivă, îi poate inculca, cred, certitudinea unei seninătăţi
existenţiale şi serenitatea unui destin împlinit. Ea nu e deloc doar un reper
calendaristic de etapă, rezonând, fireşte, în solemnitate şi recunoaştere
admirativă. Îmi place să cred că e un prag – înalt, ce-i drept – peste care îi
urez purtătorului ei, cu admiraţie şi emoţie de cititor, să treacă cu superbie,
cu sănătate şi pace, cu pofta de a pofti la noi civilizări ale continentului
mereu inepuizabil al Cărţii şi al Utopiei acesteia. La mulţi ani, domnule
Nicolae Manolescu!

Al. Cistelecan, Radu Enescu, Mircea Copil, Liana Cozea, Ion Simu$, Nicolae
Manolescu, Traian Ștef și Virgil Podoabă în anul 1982, la Oradea
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Ion SIMU'

Nicolae Manolescu 80
Conștiin$a vie a valorilor unei literaturi
Performan$ele carierei unui critic pot fi măsurate și comparate cu
altele, dar rămâne deasupra oricărei evaluări discutabile o coordonată
esen$ială: felul în care se constituie și se afirmă în individualitatea
irepetabilă a unui critic conștiin$a vie a valorilor unei literaturi. Pot fi evocate principii și realizări, teorii și preferin$e, dar mai presus de orice un critic
trebuie să fie arhiva vie a unei istorii a valorilor din propria literatură.
Nicolae Manolescu întruchipează azi, în mod clar și cert, câteva idei
definitorii și linii de for$ă ale unei jumătă$i de secol de literatură română (și
mai mult decât atât, dacă socotim de la debutul său din 1961). Nu există
ambiguită$i sau confuzii legate de numele său în promovarea valorilor din
sfera noii modernită$i, într-o perioadă (anii 1960) în care tocmai că o
literatură română nouă ieșea din confuzii și ambiguită$i. E, în mare parte,
meritul său că ieșirea din proletcultism sau realismul socialist (cum vrem
să-i zicem) se realizează cu o claritate și o fermitate din ce în ce mai evidente. Criteriul estetic este reabilitat, înlocuind criteriul politic în evaluare.
Bineîn$eles că o asemenea desprindere decisivă de o epocă de confuzie a
valorilor nu se datorează unui singur critic. Istoria, dacă îndrep$i lupa spre
ea, spre un segment de timp, pentru a găsi explica$ii, are mișcări lente,
insidioase, pregătiri care pot fi împinse mult înapoi spre cauze și conjuncturi obscure. Înaintea lui Nicolae Manolescu au întrevăzut și au sus$inut
sensul schimbării Paul Georgescu, Ov. S. Crohmălniceanu și al$i converti$i,
foști proletcultiști, trezi$i de o altă conjunctură și de o nouă literatură. Dar
ei nu aveau destulă credibilitate, pentru că erau duplicitari. Deodată cu
Nicolae Manolescu, în anii 1960, Eugen Simion și Matei Călinescu au pus
și ei accentele care erau necesare în sensul evolu$iei literaturii spre un modernism cu o deschidere de orizont european, care nu fusese remarcată și
atestată înainte. Dar, când foarte tânărul Nicolae Manolescu se stabilizează
în postura de cronicar literar la „Contemporanul” (în 1962), vocea sa se individualizează și se desprinde din corul murmurelor anticipatoare, din grupul vocal al deschizătorilor de drum și capătă deplină independen$ă. Se
transformă uimitor de repede într-o instan$ă critică, devenită principalul
barometru al schimbărilor. Autoritatea unei instan$e critice se profilează
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irevocabil. Ce spune el, tânărul critic, devine semnificativ, ce valori afirmă
el devine decisiv pentru evolu$ia literaturii române.

Călinescianismul protector și fertil
Terenul propice părea să fi fost, la o privire superficială, doar o revalorizare a călinescianismului. Permisivitatea, într-o epocă a supravegherii
totale a oricărui gest critic, avea această conjunctură favorabilă, care atenua
senza$ia rupturii. Părea că nu e nimic revolu$ionar: o simplă revenire la
călinescianism, cu atât mai recomandabilă cu cât amintirea criticului trezea
tuturor nostalgii și respect. Însă, treptat și subtil, Nicolae Manolescu revine
nu la acel G. Călinescu din anii 1950, cum era acceptabil oficial și cum s-ar
fi putut crede, ci la G. Călinescu din marea sa istorie a literaturii române din
1941 și la cel din perioada anterioară războiului. Călinescianismul a asigurat, protector, fluidizarea pașnică a tranzi$iei de la realismul socialist la neomodernism. Ar fi multe de spus despre culisarea blândă a noului spirit critic
din anii 1960 pe fondul foarte favorabil al unui călinescianism încăpător și
generos, compatibil cu toate orientările din epocă (criteriu ideologic, sociologism, spirit partinic, elogiu al clasicilor, promovarea contemporanilor oficiali ca A. Toma, îmblânzirea sau camuflarea criteriului estetic, dar, totuși,
prezen$a lui discretă, promi$ătoare), călinescianism plurivoc prin care
tinerii critici în$elegeau altceva decât vechii critici de direc$ie ideologică.
Pactul cu G. Călinescu va fi pentru tânărul Nicolae Manolescu arma
sa imbatabilă, calea pe care va putea strecura abia perceptibil no$iunile și
preceptele noii critici franceze. Roland Barthes, subîn$eles de către
cunoscători la început, apoi citat și invocat în mod explicit, părea o variantă
autohtonă, benignă și inofensivă, de călinescianism. Sincronizarea cu critica europeană se realiza cu sentimentul, mult mai ușor suportabil decât o
declara$ie deschisă, că nu e decât o întoarcere, necesară și fertilă, la
călinescianism. Dezambiguizarea se produce mai târziu, în anii 1970, când
G. Călinescu este explicat și întărit prin E. Lovinescu. Reabilitarea mai timpurie, la începutul anilor 1960, a lui Titu Maiorescu nu dezinhibase suficient perspectiva critică și nu o orientase decisiv spre criteriul estetic. Însă
iner$iile literaturii excesiv politizate fuseseră bruscate. Nicolae Manolescu a
avut tactul de a face revolu$ia de catifea în impunerea și sus$inerea criteriului estetic în evaluarea literaturii contemporane, ca și în schimbarea
tabloului de valori. Evident că nu o putea face de unul singur, dar fără el
evolu$ia ar fi fost mult mai lentă și mult mai neclară. Coalizările s-au produs
pe măsură ce victoria noii critici se profila cu certitudine. Matei Călinescu
fusese, dintre tineri, criticul cel mai perspicace și mai eficient, combinând
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reinterpretarea interbelicilor cu promovarea tinerilor scriitori afilia$i
modernită$ii. Solidarită$ile (unele se vor transforma în rivalită$i) vor deveni
fructuoase și frontul noii critici se consolidează cu Eugen Simion (și el un
franctiror), cu Lucian Raicu, apoi cu Valeriu Cristea și mul$i al$ii. După 1970
bătălia era câștigată, dar liderul rămânea tot Nicolae Manolescu. Când
cronicarul literar trece de la „Contemporanul” la „România literară”, revista
se transformă în bastionul literaturii noii modernită$i. Oricât au încercat
responsabilii ideologici ceaușiști să relativizeze rolul lui Nicolae Manolescu
(întrerupându-i cronica literară sau punând-o sub o altă siglă), nu au reușit.
Ba dimpotrivă, i-au subliniat și mai apăsat importan$a.
Rezultatul nu putea fi eclipsat. S-a conturat și consolidat canonul
estetic al literaturii române postbelice, acela pe care vor încerca să-l contracareze prevederile renăscute ale ideologiei ceaușiste în anii 1980, iar
după 1990 relativismele postmodernismului. Rămâne pentru to$i un reper
istoric, la care ne putem raporta în cele mai diverse moduri. Contesta$iile
sunt cele mai ineficiente, căci nu realizează mai mult decât lupta inutilă cu
eviden$ele. Istoria nu mai poate fi schimbată, ci doar reinterpretată,
explicată, povestită, autentificată într-o nara$iune. Iar cea mai bună și mai
bine articulată poveste este o istorie a literaturii române de la origini până
în prezent. Nicolae Manolescu și-a argumentat și legitimat canonul estetic
pentru care a lucrat câteva decenii cu o asemenea „poveste”, una așteptată.
Cum a fost primită această istorie? Cu mai mult scepticism decât ar fi fost
previzibil, mai ales din partea criticii tinere sau relativ tinere. Nici Istoria lui
G. Călinescu nu a fost bine primită. În această privin$ă, faptele și reac$iile
sunt perfect comparabile. Și G. Călinescu și Nicolae Manolescu, în mod
curios, ambii au fost mai virulent contesta$i după apari$ia istoriilor legitimatoare, ca mari nara$iuni, ale istoriei literaturii române decât înainte.
Similarită$ile nu se opresc aici. Amândoi consacră, în etape istorice diferite,
unul în 1941, celălalt în 2008, un canon estetic al literaturii române, în versiuni profund personalizate și, totuși, cu tot subiectivismul inerent, cu o
mare capacitate de răspândire și adop$ie publică, până într-atât de influent
încât canonul lor estetic devine canonul didactic valabil la un moment dat,
pe termen lung. O nouă versiune a acestei istorii în 2019 face și mai
evidentă această victorie.

Cât de critică poate fi o istorie critică?
Istoria lui Nicolae Manolescu nu i s-a substituit istoriei lui G.
Călinescu, ci a continuat-o în spirit. A continuat-o, dar a și modificat-o în
stil, viziune și valorizări. Nicolae Manolescu nu mai este nici atât de epic, în
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sens pur și simplu romanesc, nici atât de biografist, cum a fost G. Călinescu.
Scriitorii nu mai sunt pentru Nicolae Manolescu personaje pitorești dintr-o
vastă pânză epică a timpurilor istorice. Această înclina$ie l-a determinat pe
G. Călinescu să individualizeze și să eviden$ieze, pentru pitorescul lor, prea
multe mediocrită$i sau să mediocrizeze personalită$i (cum e, de pildă, cazul
lui Titu Maiorescu) care ar fi meritat un cu totul alt tratament. Nicolae
Manolescu nu mai procedează în acest mod. Nu călinescianizează biografist
istoria literaturii române. Chiar pentru marea istorie a lui G. Călinescu, ce
pretindea să se desfășoare în primul rând pe argumenta$ia criteriului estetic,
excesul biografist era o inconsecven$ă, un lux ce și-l permitea prozatorul, cu
riscul de a parazita sau de a eclipsa ideile critice. Critica însăși, critica altora,
era pentru G. Călinescu întotdeauna pernicioasă, perimată sau eronată. Nu
merita să fie invocată. Autorul, criticul absolut, părea că nu are la ce și la
cine se raporta în domeniul ideilor și interpretărilor critice. Criticii înșiși, de
la Titu Maiorescu la E. Lovinescu, sunt pentru G. Călinescu personalită$i
neinteresante, ce pot deveni cel mult, extrem de rar, personaje interesante.
To$i contemporanii săi interbelici sunt minimaliza$i sau ridiculiza$i.
Reac$iile lor de nemul$umire vin și din cauza acestei meschinării de breaslă
jignită, în care G. Călinescu ar fi singurul meseriaș onorabil sau, mă rog,
mai mult decât atât. Pentru Nicolae Manolescu istoria literaturii române
există și e cu atât mai interesantă cu cât poate atesta mai multe puncte de
vedere, perimate sau viabile. O istorie veritabilă a literaturii române nu
poate fi decât o istorie critică, adică o istorie scrisă cu toată critica
acumulată de-a lungul timpului în jurul scriitorilor și, mai ales, în jurul
operelor. La modul ideal, desigur. Căci, în mod real, istoria literaturii nu
poate fi atât de critică pe cât ar vrea, pentru că riscă să se împotmolească în
straturile geologice ale interpretărilor ce solicită să fie evocate. Istoria literaturii nu se poate transforma într-o banală istorie a receptării operelor.
Uneori merită să faci acest bilan$, alteori nu. Când da și când nu? Greu de
spus. De aici inconsecven$ele. Istoria lui Nicolae Manolescu e suficient de
critică atunci când e vorba de Eminescu și Caragiale (și în foarte pu$ine astfel de cazuri) și aproape deloc critică atunci când e vorba de Sadoveanu,
Rebreanu, Bacovia, Blaga și mai ales de scriitorii postbelici. Când are un
punct de vedere deja format, criticul nu mai are nevoie de critica altora.
Când e în criză, când găsește mai greu un punct de vedere propriu, ca în
cazul lui Eminescu, atunci intră în dialog cu al$ii, explorează ce au spus al$ii,
valorifică sau combate, continuă o idee sau neagă o interpretare atestată.
Istoria critică a lui Nicolae Manolescu nu e nici pe departe atât de critică pe
cât se anun$ă. Dar, în orice caz, e total diferită de procedarea lui G. Călinescu. Nicolae Manolescu trăiește și scrie cu bucurie într-o societate de
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critici, prin excelen$ă una de emula$ie, stimulatoare pentru spiritul său critic,
de neimaginat pentru G. Călinescu, un mizantrop incurabil.
Ca un guvernator al Băncii Na$ionale de valori literare (stau mărturie
peste patru decenii de cronică literară, ca și istoria critică a cinci secole de
literatură română), Nicolae Manolescu are deplină credibilitate și legitimitate, fie că îl privim în singularitatea lui, fie că îi vedem de câteva decenii
ac$iunile critice integrate în programul unui grup de elită. Nu se poate
imagina literatura română postbelică fără Nicolae Manolescu. Nu doar
pentru că este un participant activ la istoria ei, ci mai ales pentru că o
sintetizează și o promovează într-o imagine credibilă și durabilă.

La Calella
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Liana COZEA

A Famous Writer
Cu mul$i ani în urmă, pe vremea studen$iei mele, Nicolae Manolescu
îşi făcea intrarea de vedetă în literatura română. Au fost, mai întâi, cronicile
de pe pagina 9 a României literare, surprinzătoare prin autoritatea verdictelor. Au urmat căr$ile, una câte una, despre momente esen$iale şi scriitori
de marcă; mai târziu, doricul, ionicul şi corinticul romanului românesc,
sinteză a viziunii sale despre roman, iar la vârf, Istoria critică a literaturii
române. Ele ne-au înso$it existen$a de cititori, de litera$i, marcând-o, influen$ând-o.
E un moment aniversar special, acum. E sărbătoarea Domniei sale, a
Criticului, Profesorului, Academicianului Nicolae Manolescu. Mi-a fost
greu de ales la care dintre momentele scrisului său să mă opresc. Am ales
momentul Temelor, pentru că aici i se regăsesec calita$ile de critic, de istoric literar, de eseist, de artist, într-un cuvânt.
Mă întreb, pentru a câta oară, cum de nu a fost încă tradus integral
volumul Teme (2011) în una dintre limbile de circulaţie internaţională,
franceza sau engleza. Mai puţin restrictive ca spaţiu geografic şi literar decât
Istoria critică a literaturii române sau Arca lui Noe, Temele, cu o largă deschidere asupra literaturii occidentale şi nu numai, comunică viziunea personală a autorului, seducătoare prin originalitatea şi varietatea modalităţilor de expresie. Scriitor de notorietate, cel mai de seamă critic şi istoric literar de după al doilea război mondial şi până astăzi, un asemenea volum iar reconfirma anvergura, supremaţia spiritului, i-ar desăvârşi faima.
Temele, pe măsură ce le scria, erau „o formă de revanşă contra rutinei
cronicii literare” la cartea românească actuală. I-au oferit „şansa libertăţii
de a alege cărţile pe care doream să le comentez; modalitatea în care
doream s-o fac”. Ele ar putea reprezenta un fel de „autobiografie” în care nu
este vorba decât de experienţele sale legate de cărţi, de lectură şi de scris, ca
forme de a exista în lume, de tablouri, de muzică. Aici e astfel concentrat un
întreg univers în toată diversitatea şi profunzimea lui.
Temele, deşi are fiecare, în parte, un alt obiect de studiu, au o coeziune interioară, seriozitate, dar şi dezinvoltură, o emoţie raţională sau o raţiune susţinută de emoţie, o coerenţă ce le face parte dintr-un tot, dar le con-

33

Nicolae Manolescu - 80
feră şi o autonomie prin forţa ideii şi calitatea metaforei sau alegoriei.
Cititorului i se oferă un captivant tablou al literaturii europene, ruse, nord
şi sud-americane, ca şi al celei româneşti, cu înrudiri şi incongruenţe, cu
similitudini şi incompatibilităţi, susţinute de libertatea spiritului, gândirea
neîngrădită, ironia subţire şi simţul umorului.
La apariţia volumului, am scris un lung articol despre perenele „efemeride”. Acum, la ceas aniversar, sunt alte însemnări, nemaiîngăduite în
spaţiul tipografic de atunci, şi fireşte, la o nouă lectură, frapante prin asocierile inedite, dovezi ale sensibilităţii şi ale curajului de a sonda teritoriul
subconştientului, dar şi predominanţa simţurilor la unii autori, într-un stil
şi într-un limbaj cu delectări speciale. Nici o ambiguitate a formulărilor,
textul critic este limpede, explicit, exprimând în scris exemplara gândire
clară a autorului.
La Edgar Allen Poe constată o „deplasare de accent – dinspre aventura în sine către aventura ca provocare a minţii umane”, dinspre faptele
propriu-zise spre „punerea lor într-o relaţie logică în stare să le explice”.
Noutatea la Poe este că cele mai stranii întâmplări devin „de obicei pretext
pentru analiza lucidă”. „«Contradicţia»” lui Poe este semnificativă prin
aceea că e „atras pe de o parte de raţiune, de logică, de ştiinţă, de un spirit
uman suveran”, iar pe de altă parte, e atras de „domeniul purului inexplicabil”. Raţiunea la Poe are de a face mereu „cu limitele raţionalului din om şi
din univers”. Modernitatea lui constă şi în „încercarea de valorificare a unor
procedee şi specii considerate de mâna a doua […], includerea lor cu îndrăzneală în circuitul marii literaturi”. Surprinzător i se pare că „formaliştii ruşi”
i-au ignorat prioritatea lui Poe în materie.
Poe este, aşadar, „părintele acestei acţiuni de valorificare, cel mai
harnic strângător de «deşeuri» jurnalistice” din care îşi „confecţionează
marile ficţiuni în proză”. De aceea „poliţismul” sau „fantasticul ştiinţific” ar
trebui interpretate la el ca „moduri de a confrunta raţiunea cu iraţionalul,
ştiinţa cu misterele”, dar şi cu „forme literare potrivite cu gazetele de tiraj”,
care, prin geniul lui Poe „dobândesc […] nobleţea adevăratei arte”.
Sfera preocupărilor criticului este largă şi cuprinzătoare. Cred că nu
greşesc dacă afirm că a trăit şi trăieşte pentru frumos.
Poate şansa de a fi văzut acum vreo cinci ani la Amsterdam şi la Paris,
dar şi într-o expoziţie itinerantă de la Sankt-Petersburg poposită în Olanda,
câteva tablouri din marile colecţii Van Gogh, să mă fi sensibilizat în plus faţă
de o „temă” despre marele pictor de la sfârşitul secolului al XIX-lea, care
„pare o sinteză a picturii moderne, din deceniile de până la el şi din deceniile
de după el”.
Deşi, aparent, „geniul pare a ţâşni la Van Gogh din cea mai pură
spontaneitate, din nebunie chiar”, desenele sale demonstrează că nimic nu
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este fortuit, nici un detaliu, că marile sale tablouri sunt rodul unei lungi şi
dificile elaborări.
„Om al Nordului, înnorat, al lămpilor cu gaz din locuinţele minerilor”
de la Borinage, el a tânjit şi a căutat întreaga viaţă Sudul. În primele sale
tablouri, sumbre şi întunecate „nu există cer […], numai pământ […].
Tavanul caselor e jos, linia orizontului e sus, nelăsând loc pentru cer, soare,
lumină, el este „pictorul întunericului, al nopţii (fără lună), al cărbunilor, al
cartofilor”.
La Paris însă, „linia orizontului coboară până la jumătatea pânzei”.
Propria sa locuinţă o vede din afară „un zid cu puncte de culoare, cu brâuri
şi desene”. „Sorii şi stelele” pictorului acelei perioade „adevărate portocale
flamboaiante”, vor alunga bezna pentru mult timp. Cerul e „albastru, alb
strălucitor, livezile de cireşi şi pruni sunt roz-alburii”. „Spiritul s-a desfăcut
de materie într-un ţipăt de bucurie”. Dar încep să apară umbrele care
„cotropesc” din nou tabloul. „Sunt lanurile aurii şi roşiatice, sorii ce-şi sorb
parcă lumina rotindu-se (în Drum cu cipreşi şi stea, la Otterlo), pământul
cafeniu sau maroniu, snopii stinşi, opaci”. Lumina scade apoi din ce în ce
mai mult, scădere „paralelă cu convulsionarea liniilor. Aproape nu vezi linie
dreaptă. Toate se răsucesc, se curbează, se învârtesc la infinit. Un drum sau
un lan, cerul sau solul sunt labirintice”. Lumea vizibilă dispare treptat în
aceste „sorburi, asemenea eminescianului Hyperion în cercurile apei.
Pictorul reface drumul spre Nord”. Arles, Saint-Rémy, Parisul şi apoi sanatoriul de la Anvers-sur-Oise, în Pontoise. Dacă priveşti Parisul dinspre
Borinage, în 1886, este luminos. Văzut/revăzut dinspre Arles, peste patru
ani, e „sumbru, cu ceva dosnic, asemeni curţii fără soare, umbrită etern a
sanatoriului”. Cerul s-a întunecat, „a căpătat culori nocturne”, este plin de
nori şi de stoluri de păsări „anunţând apocalipsa”. Finalul este nu numai
sugestiv, dar şi extrem de plastic. „Materia cotropeşte din nou, şi de data
aceasta definitiv, spiritul. Cercul s-a închis. Împreună cu sorii, cu stelele, cu
cireşii, cu lanurile de grâu, cu casele şi apele sale albastre, Van Gogh intră
în neant”.
Am reprodus fragmente lungi din această inspirată şi splendidă „cronică plastică” – meditaţiile unui rafinat literat în faţa picturii lui Van Gogh.
O perspectivă clară se oferă asupra textului şi un comentariu inteligent asupra cărţii, Alice în ţara minunilor cu ludic titlul preschimbat în
Alice în ţara cuvintelor.
Textul lui Lewis Carroll e „un basm ironic” în care e încălcată în chip
evident „regula jocului care cere seriozitate”. Fantezia e debordantă şi
„variată” aici, dar peripeţiile lui Alice „nu par să aibă nici un sens”.
Întâmplările şi personajele sunt „haioase, dar nu conduc nicăieri”; ele
„nu ascultă de legile ştiute din basme, ci de un curios hazard, basmul fiind
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conceput de autor ca unul „parodic”, lipsit de sens. „Parodia întoarce sensul
pe dos din dorinţa de a-l sublima, de a-l face derizoriu sau chiar de a-l evacua cu totul”. Toate peripeţiile sunt „absurde. Nu se leagă nimic. Sau, dacă
se leagă ceva, aceasta se petrece în alt plan, acolo unde autorul îşi construieşte parodia”. Dacă metatextul basmului este foarte clar, subiectul e foarte
confuz. Uimită, Alice îşi dă seama că nimeni nu-i poate oferi „o raţiune a
păţaniilor” sale.
Cu al său gust literar înnăscut, dar şi educat, rafinat, Nicolae
Manolescu şi-a apropriat ludicul autorului englez şi l-a adaptat propriei
apetenţe pentru joc. Pornind de la „vorbitul în dodii” al personajelor este
limpede că matematicianul Dodgson, alias Lewis Carroll în lumea literară,
preocupat de „probleme de logica limbajului”, printre ele şi de „nonsensurile prin echivoc”, le-a găsit locul potrivit în „exprimarea copiilor, în formulele misterioase pe care aceştia le folosesc în unele jocuri ale lor”. Pătrunsă
în lumea subpământeană, prin vis, Alice pare să ia parte la asemenea jocuri.
Singura explicaţie pentru „absurditatea acestei lumi este una lingvistică”.
Transformă toate „probele clasice” la care sunt supuşi eroii din basm în
„probe de limbă”, încât „Alice (menţionează cu umor criticul român) dă
permanent examen de intrare la filologie, cu probă de limbă şi cu probă de
literatură”.
Minunile din ţara subpământeană au un sens exclusiv lingvistic:
„Alice se află în ţara cuvintelor”, cuvinte care trăiesc aici „altfel decât aiurea,
într-o stare de libertate absolută” şi nu se limitează a fi „simple instrumente” pentru comunicarea gândurilor, ci sunt „nişte realităţi în sine care posedă o forţă misterioasă, frumuseţe şi farmec”. Chiar „pierderea identităţii” pe
care o trăieşte Alice, „prin pierderea limbajului” e un „fenomen pe care fetiţa n-are cum să-l priceapă, dar pe care noi, oamenii mari şi care trăim în
secolul XX, îl pătrundem foarte bine în toată grozăvia lui”.
A selecta cele câteva teme despre care voiam să scriu, mi s-a părut
mai dificil decât mi-am imaginat. Ispita a fost cu atât mai mare, cu cât satisfacţia lecturii este dată de nivelul ei de adâncime. Cel dintâi nivel odată
depăşit, eseistul trece la următoarele, vizând, în final, miezul, spre care se
îndreaptă defel tentat să imprime comentariului său o unică tonalitate, din
contra, „regizând”o lectură în mai multe chei, fără pretenţia dezvăluirii
înţelesului adevărat. A fost bucuria unei noi lecturi, prilejuită de această frumoasă şi rotundă aniversare. Este omagiul autoarei adus marelui critic,
omagiu care se însoţeşte cu încântarea şi admiraţia faţă de inteligenţa şi
talentul devenite artă.
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Nicolae Manolescu la una dintre edi$iile Zilelor Revistei Familia
alături de Ana Blandiana și Ioan Moldovan

***

Valentin CHIFOR

Primatul spiritului critic
,,Profesiunea mea, cultura”.
N. Manolescu

M-am ,,întâlnit” prima dată cu N. Manolescu în anii ’6o ai veacului
trecut. Așa cum deschideam altădată avid revistele de cultură pentru
Cronica optimistului a lui G. Călinescu, pentru tableta argheziană, parcurgeam întâi cronica lui N. Manolescu încă de la debutul prodigioasei lui
cariere de critic, eseist, istoric literar (în „Contemporanul”, „România literară”). Cronica sa literară personaliza $inuta revistei, fiind în acei ani un
reper de normalitate literară. Pe om l-am cunoscut mai târziu. I-am fost
uneori în preajmă, am dialogat de câteva ori cu el, fascinat de personalitatea
sa carismatică, de inteligen$a-i sclipitoare, de magnetismul indicibil pe
care-l degaja. Acest privilegiu s-a ivit aleatoriu – o ședin$ă la Ministerul
Învă$ământului, prezen$a sa alături de Varujan Vosganian la alegerile filia-
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lei clujene a Uniunii Scriitorilor, complinite de runda finală din Aula
Facultă$ii de Drept din București (2005), preponderent însă în întâlnirile
de la Oradea de care este atașat (Zilele Revistei Familia, o vizită în calitatea
sa de președinte al Partidului Alian$a Civică, festivitatea acordării titlului
Doctor Honoris Causa la Facultatea de Litere, momentul constituirii fondului M. Lovinescu - V. Ierunca la Biblioteca Universitară din Oradea etc.).
Dăruit cu talent, intui$ie, stil combativ, spirit antidogmatic, el a citit
mereu operele pentru arta, pentru frumuse$ea și valoarea lor – cititor profesionist de cursă lungă ( ,,…și eu am fost în Arcadia lecturii”), devenind
repede o adevărată instan$ă critică. În disputa sterilă, o$ioasă dintre ,,călinescieni” și „anticălinescieni” Manolescu s-a impus repede ca fiind cel mai
prestigios călinescian. Discipolul genialului Călinescu a reiterat adeseori
prinosul recunoștin$ei, iubirea pentru cel care i-a marcat începutul carierei
literare, nu mai pu$in fa$ă de G. Ivașcu care i-a ghicit structura de critic, a
făcut din el un cronicar. Cronica de întâmpinare a lui Manolescu, tur de
for$ă, a apărut cu precizie de metronom timp de peste trei decenii.
Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu, trei volume (peste
1000 de pagini culese cu petit), selectează sute de cronici despre poezie,
proză, teatru, critică, eseu, configurând o debirocratizare a literaturii prin
salutara asanare a climatului literar de ingerin$ele mutilante ale realismului
socialist. Registratura sa critică briantă a adus o contribu$ie decisivă la constituirea canonului literar postbelic, postmodern, în succesiunea întemeietorilor glorioși Maiorescu, Lovinescu, Călinescu. Din necesită$i didactice,
din pură plăcere în primul rând, am citit ceea ce a scris N. Manolescu o
via$ă, un întreg raft de bibliotecă. Deși își declină cu modestie calitatea de
scriitor, crea$ia lui cu amplu-i evantai hermeneutic include recitirile proaspete care-și asumă statutul subiectiv al criticii (Lecturi infidele, 1966), căr$i
de construc$ie (Contradic$ia lui Maiorescu, 1970, la origini teza sa de doctorat), eseuri (Introducere în opera lui Odobescu, 1976; Sadoveanu sau
utopia căr$ii, 1976), sinteze precum Arca lui Noe (trei volume,1980-1983),
cartografiere analitică de tipologii și modalită$i romanești – perspectiva
obiectivă, cea subiectivă, respectiv spe$a eteroclită, de la fantastic, parodic
la oniric. Nu lipsesc din scrisul său nici pagini consubstan$iale cu crea$ia
(eseistică de impresionism integral, însemnări jurnaliere cu strălucite
pagini confesive), acelea din Teme (șapte volume), radiografierea liricii
românești moderne (Despre poezie, 1987), alături de volume biografice
(Cititul și scrisul, 2003; Via$ă și căr$i, 2010) până la, corolar al operei sale,
amplul proiect care reinterpretează, contemporaneizează cinci secole de
literatură română (Istoria critică a literaturii române, 2008, iar edi$ia a II,
revăzută, adăugită, acum în 2019, în apropierea sărbătoririi zilei sale de
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naștere). Manolescu privilegiază mereu valoarea estetică a operelor,
demers vegheat de principii axiomatice, enun$ate apodictic și prezente în
tăietura fermă a verdictelor axiologice ( ,,Canonul se face, nu se discută”, „O
adevărată istorie literară este totdeauna o istorie critică a literaturii” etc.).
Demersul său critic a consacrat cariere, destine literare, începând cu mentoratul său la Cenaclul de Luni, decisiv pentru ,,optzeciști”, prestigitatori ai
verbului, prozatori, critici, eseiști.
Lipsit de prejudecă$i, prin medita$ia sa liberă, vie, despre literatura
dintotdeauna, Manolescu, deloc pedant, și-a creat un stil inconfundabil,
aliaj de inteligen$ă critică, rectitudine morală, fine$e, farmec stilistic frapant, efervescen$ă ideatică, capabil să devoaleze realitatea corporală a
imaginarului, $âșnirea lui în poezie, proză sau teatru. Când împrejurările au
declanșat confruntări de opinii criticul a mânuit cu dezinvoltură floreta
polemistului (îndeosebi după 1989 când s-au ivit contestatari). Prin
coeren$ă, exigen$ă și profunzime analitică N. Manolescu a oferit mereu viaticum (M. Zaciu), merinde, hrană spirituală celor care nu și-au pierdut încă
pasiunea lecturii. Cucerit de polisemantismul fic$iunii literare, criticul a
scrutat mereu, fără complexe, opera, într-un dialog neîntrerupt cu căr$ile,
cu interlocutorii lor fictivi, preocupat mai pu$in de referin$e biografice în
istoria sa literară cu adevărat recuperatoare. Practic avem în fa$ă un
comentariu estet, la intersec$ia diacronie-sincronie, augmentat sugestiv de
spectacolul receptării operelor (exclusiv acelea scrise în limba română, nu
și în slavonă). Prin aplomb critic nedezmin$it, Manolescu oferă validare
autorilor revizita$i, denun$ând însă defectele cronice, insuficienta motiva$ie
estetică, excesele atunci când ele apar, independent de prestigiul autorului
glosat.
Structură hedonistă, pozitivă, fire veselă, omul Manolescu n-a ignorat via$a, trăirea efectivă, cu surprinzătoarele releva$iile ale ei (,,via$ă și
căr$i”, titlul uneia dintre căr$ile lui memorialistice chintesen$ializează
expresiv un destin asumat). Prioritar însă prin scris (redactează fără dificultate) criticul și-a cucerit celebritatea ca personalitate publică – ambasador
al României la UNESCO, academician, președinte al Partidului Alian$a
Civică (spirit liberal-senator, analist politic), președinte al Uniunii
Scriitorilor (patru mandate). Pe cât vremurile au îngăduit-o sub președin$ia
lui Manolescu s-a ameliorat statutul scriitorilor români în societate, situa$ia
financiară a Uniunii, func$ionarea revistelor literare, au prins contur evenimente, colocvii (despre roman, reviste), gale, festivaluri, turniruri de poezie, inclusiv deschideri interna$ionale sporitoare. Criticul a avut mână bună,
a pariat pe confra$i remarcabili, scriitori, critici, eseiști autentici – Gabriel
Chifu, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, încât revista-
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fanion „România literară” pe care N. Manolescu o conduce de trei decenii
slujește cu rar devotament literatura română, cultura, limba noastră, agresată uneori în mareea incorectitudinii.
Pentru eminen$a criticii sale, pentru anvergura sa intelectuală, la
această bornă temporală, fie-mi îngăduită expresia unei adânci reveren$e
personalită$ii accentuate a Criticului, de$inător al secretului unei tinere$i
spirituale contaminante. Excelen$ă, la Mul$i Ani!

La ZRF, alături de
Gheorghe Crăciun

Arad, 2016: Nicolae Manolescu, Ioan Moldovan,
George Vulturescu, Gheorghe Pârja, Ion Mureșan
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***
Lucian SCURTU

Seme$ia piscului
Uneori, e drept, extrem de rar, unele personalită$i devin, încă din
timpul vie$ii, clasice. Aceasta se datorează, cum e și firesc, Operei, conturate, în timp, cu voca$ie și perseveren$ă, inteligen$ă și acribie, seriozitate și
extrem de multă trudă. Dar clasicizarea se datorează și persoanei
excep$ionale, care iradiază spirit și fascinează prin șarm în rândul contemporanilor, fie cunoscu$i, fie anonimi cititori, copleși$i de aulica sa autoritate,
de impunătoarea sa magnificen$ă.
Se întâmplă așa, de parcă ea, posteritatea, nu ar mai avea răbdare, se
grăbește predictibil, să transmită, asemenea unor unde seismice, semnale
și avertismente antumită$ii, pregătind-o anticipat de ce va fi să fie. De parcă
ea, antumitatea, nu ar ști, dar bunul sim$ o face, tacit, să simuleze inteligent
răbdarea. Așa se face că cele două entită$i temporale, într-o deplină
rezonan$ă și consonan$ă, ajung la un numitor comun, în urma căruia clasicizarea nimbează, din plin și fără rest, asemenea unei coroane imperiale,
personalitatea Omului, devenit, treptat, reper cultural, bornă spirituală,
veritabilă Institu$ie.
Astăzi, una dintre ele (extrem de rare!) este Nicolae Manolescu.
Avem deplina certitudine că marele critic, om de cultură, intelectual, magistru, academician va rămâne definitiv în timp și vremuri, oricare ar fi ele,
asemenea unor efigii rare și pre$ioase, pe care, genera$ii și genera$ii și le vor
asuma, le vor respecta și admira tocmai datorită Operei Domniei Sale, eternizate prin profunzimea, exigen$a și, mai ales, axiologia sa. Spre încruntarea unora, e drept, extrem de pu$ini, care împrăștie constant venin și calomnii asupra aceluia, pe care ei, pigmei, nu au cum să-l în$eleagă pentru a
putea admira. Dar, vorba latinilor, Aquila non capit muscas, știut fiind faptul că, oamenii mari au avut și au întotdeauna opozan$i mici, mereu umbri$i
și eclipsa$i de aura unui Maestru, mâna$i de invidii și vanită$i mărunte, pe
care timpul, constant, i-a invalidat, îi va neantiza nemilos în cel mai neted
anonimat.
Acum, când Nicolae Manolescu face 16 luștri de via$ă, de aici, din frumoasa Oradea (locul unde, vorba lui Blaga, „interferează pusta cu românismul”), din urbea lui Iosif Vulcan și a Familiei sale, mă alătur celor care îi
urează un sincer LA MUL'I ANI!
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Ion Nicolae Anghel,
Cartea Boemei,
Editura Eikon, București, 2019

Oricât ne-am strădui să ne trăim doar clipa, să stăruim într-un
prezent continuu, trecutul ne trage de mânecă. Nostalgic, liniștit ori
înfricoșător, timpul ce s-a dus mușcă lacom din noi avertizându-ne,
împreună cu Faulkner, că trecutul nu moare niciodată, ba chiar că nici nu e
trecut. Niciun decont nu-l face dus, definitiv. Pare a ști foarte bine asta
autorul opului în chestiune, câtă vreme Cartea Boemei este, dacă vrem să
așezăm lucrurile într-o descenden#ă ilustră, o madlenă, o altă madlenă,
dintr-un șir copios mistuit de fălcile literaturii, după prima mușcătură
(proustiană) ce-a declanșat aventura timpului regăsit. În limanul unor
„lucidită#i retrospective” sau în cea#a unor trăiri magmatice, domnul Ion
Nicolae Anghel își trage umbra după sine aducând la via#ă spectrele dintr-o
memorie ce a dospit decenii, până ce, iată, imaginarul și confesivul s-au
copt, au prins crustă și oferă miez.
Intelectual obligat o via#ă întreagă să fie servul făcătorilor de operă,
să îndeplinească rolul de „felcer” într-o editură, moșind căr#ile altora (dintr-un
noian de manuscrise, rod al unui entuziasm creativ neostoit, adesea calp),
scriitorul timișorean (prin adop#ie, nu prin obârșie) a decis ca la vârsta
în#elepciunii să devină el însuși autor. Putem intui o anume tensiune
interioară, poate chiar frustrări preaomenești, o îndelung amânată
măsurare cu propriul patos prozastic, existen#a unui interval în care
întâmplări și personaje s-au nimerit, aditivând suficient material pentru a
ob#ine masa critică necesară nașterii romanului de fa#ă. Asemenea unei
compozi#ii specifice muzicii de cameră, fără extensie instrumentală, mai
degrabă în vederea probării unei virtuozită#i și a întreprinderii unor studii
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de profunzime privind caractere, proza domnului Ion Nicolae Anghel se
fixează pe un loc, mai precis pe sala unui restaurant și pe clien#ii acestuia,
așeza#i la două mese, fiecare dintre ele hrănind și udând personaje ob#inute
din sublimarea unor inși reali (poe#i, prozatori, dascăli universitari, redactori
de revistă/ editură, critici sau artiști plastici), până la a deveni fiin#e fictive,
aglutinând într-însele siluete diverse, cu biografii ini#ial distincte, dar apoi
topite în pasta diegetică. Cartea Boemei este o infinitezimă pauperă din cea
a Facerii, romancierul suflând duh de via#ă asupra unor inși de toată mâna.
Ieșirea din memorie și intrarea în literatură a fost șansa lor la existen#ă, firește,
fiecare într-un anume procent, func#ie de câtă substan#ă au livrat în personajele în care au fost sublima#i, nicidecum din voin#a sau spre știin#a lor, ci pe
riscul suflătorului. Înainte de-a încredin#a opul tiparni#ei, s-a efectuat o
laborioasă opera#iune de ambiguizare, de camuflare, asemenea unor opera#ii
estetice suficient de ample încât „pacientul” să devină recognoscibil doar în
anturaje restrânse (autorul a vrut să evite, cine știe?, unele consecin#e îndurate de Truman Capote, mult prea transparent în genul non-fictiv). Veleitarilor, grafomanilor, celor dispuși să plătească pentru un poem sau chiar o
plachetă, doar din perspectiva de-a se vedea publica#i, romanul de fa#ă nu li
se va părea bine venit.
Cartea Boemei este croită din intelighen#ia anilor ‘70-‘80, atâta câtă a
putut livra Timișoara, un oraș cosmopolit, universitar, cu o editură, o revistă
a Uniunii Scriitorilor, cu ziare și publica#ii studen#ești, cu o „mișcare” artistică
și literară de masă posibilă în canoanele vremurilor abhorate acum. Boema
are straturile ei bine definite, asemenea unei construc#ii cu subsol, demisol,
parter și etaj, fiecare avându-și locatarii proprii, cu aplomb și echipament
spiritual direct propor#ional cu altitudinea. Autorul insistă suficient de mult
pe analiza de caractere și pe anvergura ideatică pentru a sesiza diferen#a dintre mirmidoni, pixologi, sfoiegi!i la creier și zaharisi!i, pe de o parte, maeștri,
pe de alta, distribui#i la cele două mese și despăr#i#i de-o ură constantă și virilă.
Asistăm la un joc subtil al vocilor narative, domnul Ion Nicolae Anghel fiind
ascuns mai întotdeauna după faldurile, mai bine zis după vălurile născătoare
de miraje și realită#i baroce, dar asumându-și, oricum, identitatea livrescă a
personajului Alexandru Medoia. Ceea ce este definit drept Boema bazală
ocupă mai tot timpul avanscena. Protagoniștii discu#iilor, ai disputelor
privind valoarea la purtător și talentul literar sunt inși de fundal, avizi să
soarbă cuvintele maeștrilor. Din prima categorie fac parte, printre al#ii, sindicalistul Aurică Tulpan, taximetristul Tomoioagă, fostul merceolog Izdrăilă
(prosper comersant de jaluzele, practic sponsorul grupului, generos și
guraliv), Maricel Voinea (șoptitor la Secu, sulfuros și îngâmfat) sau tramvaistul Vasilache. Din cele două grupuri rivale nu lipsesc studen#i și angaja#i ai
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diverselor institu#ii artistice, făcând trecerea spre lotul maeștrilor. Cei din
urmă nu fac decât să „consume frumos” pe socoteala celor dispuși să ucenicească sub umbra falnicilor (cronicari, profesori, critici dramatici, pictori, corectori de editură). Un amestec plebeian, o mixtură de inși stupizi, dar inofensivi, cărora li se adaugă personaje cu relief cultural și artistic, poate cel mai
bine prins fiind pictorul Veniamin Mitoșelu. Un profil aparte, bine gravat, este
cel al instructorului de la Casa de Cultură, Ionică Pistolea, arivist, mâncător de
rahat propagandistic, terorist ideologic, felon, duplicitar, tipul membrului de
partid lingău, mitocan și arogant, după cum se arată contextul și profitul. În
sfârșit, din categoria maeștrilor mai fac parte Teoharie Cimpoieșu, poet la
revistă, Vasile Sonoc, directorul editurii, Flavius Mărgărit, Tudor E. Dabija și
Costache Barbacioru, critic literar. Dar indiferent de calitatea pe care o au, de
sponsori ai meselor, în virtutea dorin#ei de-a se căpătui livresc, ori de maeștri
capabili să ofere iluzii și să vândă posibile opere de debut, cu to#ii compun
Boema bazală, tutelată de un relativism etic debordant. În ce privește Boema
de gală, aceasta se reduce la câteva nume. Trei sunt invocate cu precădere,
fiind protagonistele unor întâlniri inubliabile, duminica, la orele 11, bilunar, în
contextul unor conferin#e de mare rafinament estetic, adevărate evenimente
culturale underground. Panteonul este, așadar, restrâns doar la următoarele
nume: Gheorghe Tohăneanu, Edouard Pamfil (Antoniade), autorul însuși
(Alexandru Medoia). Fiecare pare venit din altă lume, rupând categoric
canavaua pletorei aproape imperiale, de la Boema, și constituindu-se într-un
contrapunct final, oarecum strident în raport cu ansamblul. Mai primesc
drept de reziden#ă în acest salon cu totul select, fără a fi personaje ale
nara#iunii, Eugen Dorcescu, Ilie Gyurcsik, Vanea Evseev și messer Schiavino.
Cam pu#in și, mai ales, fără a izbuti să echilibreze o balan#ă ce înclină copios
(dar și firesc, rezultând din chimia romanului) spre bazal.
Nu s-ar putea spune că avem de-a face cu o analiză socio-psihologică a
lumii scriitoricești din România comunismului real, schizoid, sordid, dar
totuși, drăgu#el!). Nu se insistă pe realitatea specifică unei bresle, cea a scriitorilor, a producătorilor de opere validate prin tiraje înghi#ite de librării, după
un periaj cenzurativ nemilos, ci doar pe o periferie zglobie, pe vestiarele unei
lumi ce nu apucă urcușul spre glorie sau spre minima recunoaștere publică.
Boema e un eșantion dintr-o realitate decăzută, mereu în proiect dubios, cu
întâmplări și protagoniști de duzină, compunând un tablou ce devine, prin
nara#iuni în cascadă, ba grotesc, ba hilar, e adevărat, cu mici puseuri de sublim,
dar numai pentru a îngroșa contrastele.
Spre finalul căr#ii, autorul iese din corsetul propriului personaj pentru
a se confesa suficient de patetic: „Scrii CARTEA BOEMEI, așa obosit de-ntâmplări și burdușit de personaje, cum ești. N-ai știut la ce te înhami; acum
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știi. Mai ales că nu te-a dăruit Dumnezeu cu talent, ca să convingi cu talentul.
Te-a dăruit cu răbdare. Aștep#i povestea să se închege după o logică numai a
ei și aștep#i personajele să se scrie ele pe ele și să se așeze în pagină. Tu doar
le împingi peni#a pe foaie. Nu faci cine știe ce lucru” (p. 457). Vai de cititorul
dispus să creadă! Nu avem de-a face nicidecum cu un împingător de peni!ă,
ci cu un stilist impecabil, format în anii de pe cartea de muncă istovi#i în
editură, un abil constructor de nara#iuni polifonice, oferind episoade prozastice suficient de bine articulate pentru a-și demonstra talentul (sieși, apoi și
nouă), după un exerci#iu formal de umilin#ă, trucat și cochet. Timpul regăsit
nu este unul izbăvitor, dar salvează câte ceva, tocmai în ceasul de pe urmă,
dintr-un destin pe care vremurile l-au obligat la figuri și simulacre ale
supravie#uirii, fără marjă de manevră cât de cât plauzibilă.
Atrag aten#ia câteva episoade, cu întâmplări reale sau inventate, povestite la una dintre mesele Boemei, pe rând, de posesorii unor biografii modificate în mod legitim de cel care le-a pus în pagină. Antologică este situa#ia unui
aspirant la glorie, dar care și-a ratat proiectul tocmai când intrase în gra#iile
redactorului Medoia, dintr-o pricină halucinantă – capra din bătătură i-a
înfulecat manuscrisul aproape în totalitate. Mai sunt apoi poveștile de
dragoste, precum cea dintre Veniamin Mitoșelu, poetul obsedat de Giorgio de
Chirico, și Liciatta. Femeia fatală este Cerasela, învelită în straturi de bârfe și
de pofte, precum o Popea postmodernă. Scena din tramvai, când sărmanul
Vali Nisipeanu, în care am întrezărit vag silueta profesorului meu de engleză
pentru doar câteva luni, la liceul din Pădurea Verde (textier Phoenix), primește palme de la susnumita Cerasela, pentru un gest similar celui dintr-un
banc cu Natașa și Ivan. În concret, este vorba de rochia damei prinsă între fese
și de ini#iativa tembelă a lui Nisipeanu de-a o extrage delicat (rochia!) din
respectiva crevasă, pe furiș. Mai este apoi idila dintre Valer Pospai și IulicaFurnica, cu totul specifică epocii.
Nu ni se oferă un nutriment fast food, ci ești invitat la o lectură pe
îndelete. Interesul nu vine imediat, dar cel dispus să treacă peste prima sută
de pagini este mai apoi recompensat. Și o întrebare - ce este, totuși, Boema?
Răspunsul nu este simplu. Fiecare poate să-l găsească pe cont propriu. În ce
mă privește, este o Castalie șchioapă, revolută, carcinomizată de jocuri căzute
în meschinăria cotidianului. Ba chiar o Castalie pe dos, un anti-model.
Paideia Boemei nu împlinește, nu conduce spre expresia maximală a spiritului, ci târguiește gloriole. Cartea Boemei - o grimasă din alt timp, o descărcare
a memoriei sub psihoza deșertăciunii minore. Totuși, n-aș merge până acolo
încât să spun că madlena e mucegăită. Or, mucegaiul e nobil?
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De pe câmpul de luptă
în pagina de ziar

De la primele numere, Războiul, editat de eminentul jurnalist
Grigore H. Grandea, va relata cazuri particulare, de oameni cu suferinţe
enorme prinşi în învălmăşeala războiului din 1877-1878. Nu a fost o confruntare presărată doar cu acte de vitejie, ci una lungă, de uzură, o iarnă
grea punând la încercare rezisten$a combatan$ilor pe câmpurile de luptă
din Bulgaria. Prin orientarea către suferin$a umană, editorul arăta că s-a
adaptat rapid evolu$iilor din presa europeană și din Statele Unite, văzând
conflictele (luptele) prin oamenii implica$i ori afecta$i, nu doar prin lideri,
prin comandan$i portretiza$i eroic, așa cum se întâmpla până atunci.
Combatan$ii individuali începuseră să conteze, nu doar masele (oștile)
cumva depersonalizate ca până atunci. Schimbarea este importantă și arată
de ce Războiul a fost un ziar de succes, cu tiraje mari, sufocând concuren$a.
Erau mai mu$i știutori de carte în epocă, chiar și în rândul $ărănimii,
oameni care citeau cu interes despre curajul și suferin$ele celor asemănători
lui. Desigur, receptarea era favorizată și de utilizarea ilustra$iilor, în produse de comunicare (con$inuturi jurnalistice, cum spunem astăzi), Războiul
fiind astfel nu doar un ziar critic la adresa guvernului, ci și unul capabil să
propună un nou mod de a face presă, unul profesionist, care să răspundă
noilor realită$i sociale. Chiar dacă Principatele Române erau în urma unor
$ări dezvoltate ale Europei, eforturile de modernizare existau, iar massmedia era parte a acestei evolu$ii. Necesitatea garantării drepturilor fundamentale, împotriva autoritarismului, venea împreună cu urbanizarea, alfabetizarea, lungirea duratei medii de via$ă, reducerea mortalită$ii infantile
sau calificarea for$ei de muncă1.
1 Bogdan Teodorescu, Cinci milenii de manipulare, Editura Tritonic, București, 2008, p.
261.
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Victimele au fost și militari, și civili. Descrierile sunt uneori de un realism crunt: „Numai trei mateloţi rămâneau în viaţă. Se aruncară în apă.
Unul avea mâna fărâmată de un obuz. Tocmai era să sfârşească dezbrăcarea, când cealaltă îi fu luată de un alt obuz”2. Iată acum imaginea unor civili,
care au rătăcit vreme de trei zile printre satele pustiite: „Unul avea o groaznică crestătură în partea dreaptă a capului, craniul era jupuit deasupra urechii, care atârna pe gât, lăsând creierii descoperiţi. Celălalt căpătase o lovitură de sabie în vârful capului şi o mare rană la braţ. Tovarăşul lui primise
trei lovituri de iatagan în vârful capului, din care una ca de şase degete lungime şi străbate până în creieri, şi trei degete de la mână sunt tăiate până la os”3.

DESPRE FAKE NEWS LA 1877
O preocupare permanentă va fi pentru G. H. Grandea să evoce ororile
de pe câmpul de luptă, cu o focalizare explicită pe atrocită$ile comise de otomani. Desigur, au existat și orori comise de ruși. Ziaristul Grandea se va
orienta în principal (nu exclusiv) către cele turcești din convingerea intimă
că ei reprezentau răul și că acesta trebuia înlăturat, inclusiv prin accentarea
comportamentului lor reprobabil, pentru a le crea o imagine negativă. Este
posibil să fi contat și faptul că presa nu era pe deplin scutită de influen$e oficiale, acestea putând fi uneori radicale. Astfel, jurnaliștii puteau fi expulza$i,
așa cum s-a întâmplat cu corespondentul ziarului Standard4, ori o
publica$ie putea să își înceteze apari$ia, ca în cazul Na"iunii române, gazetă
editată de I. L. Caragiale și Frédéric Damé5.
Sunt întâmplări de o mare cruzime, apropiate de cele mai bune
pagini de literatură horror, iar ca relatare jurnalistică ajung la limita
senza$ionalului. Constatăm astfel că editorul nu a refuzat tenta$iile tabloidizării, însă fără să treacă definitiv în tabăra jurnalismului senza$ionalist. O
primă relatare de acest gen apare chiar în primul număr al Războiului,
unde jurnalistul face chiar mai mult, reușind să demonteze mecanismul a
ceea ce astăzi numim fake news. Fake news nu este o știre de presă greșită,
ci un procedeu de falsificare a informa$iilor, de contrafacere a realită$ii,
lăsând iluzia că ele sunt reale, deși elementul factual este compromis ori

2 Războiul, I, nr. 1, 23 iulie (4 august) 1877.
3 Idem, I, nr. 2, 24 iulie (5 august) 1877.
4 Frederick Boyle, The Narrative of an Expelled Correspondent, Richard Bentley & Son, London, 1877.

5 I. L. Caragiale, Momente, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997, p. 437.
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lipsește cu desăvârșire6. Fake news este un produs de comunicare manipulativ și/sau propagandistic specific mai degrabă comunicării politice și
rela$iilor publice, mai pu$in mass-mediei profesioniste, deși, evident, alături de social media, aceasta are un rol important în distribuirea de astfel de
con$inuturi contrafăcute.
Sub titlul „Teatrul războiului”, ziaristul analizează informa$ii venite
din două surse, referitoare la același eveniment, la aceeași realitate factuală.
Primul este un comunicat oficial emis de autorită$ile otomane referitoare la
un atac rusesc asupra Plevnei. Otomanii sus$ineau că atacatorii au avut
pierderi de 8000 de mor$i și de două ori pe atâta răni$i, ei consemnând doar
o sută de mor$i și 500 de răni$i. Diminuarea pierderilor proprii și exagerarea celor ale adversarului este un procedeu clasic în rela$iile publice și în
propagandă. Datele turcești sunt contrazise de un martor ocular, marea victorie proclamată de turci fiind o mare învălmășeală: „Cazacii, cu obișnuita
lor iu$eală, atacând pe turci din trei păr$i, izbutiseră a-i pune pe fugă. Atunci
venind numeroase trupe în ajutorul turcilor, au înconjurat învălmășeala.
Generalul Krudner apoi, mișcându-și trupele, a înconjurat pe înconjuratori.
Trupele rusești, cât și turcești care au venit la urmă n-au făcut decât să
crească învălmășeala, în care orice comandă devenise cu neputin$ă”7.
Concluzia va fi că doar noaptea va pune capăt acestui „negândit măcel”. Se
vede aici admira$ia autorului fa$ă de cazaci, un fenomen obișnuit la români,
fapt subliniat și de al$i trăitori ai acelor vremuri8. De altfel, un ilustrator
englez le face un portret cazacilor la prima lui întânire cu ei, neomi$ând să
îi caracterizeze, inclusiv prin faptul că au apucături cam sălbatice9.
În numărul următor, pierderile rusești în această bătălie sunt apreciate la 2.000 de mor$i, sursa fiind una independentă, baronul Liegnitz,
atașatul militar german, citat de publica$ia Daily News. Baronul Liegnitz „a
găsit o grămadă de cadavre ale rușilor cu capetele tăiate și adunate la un
loc”. Din ziarul Daily News sunt preluate și alte fapte înfiorătoare. Numărul
mare de victime, cât și cruzimile erau teme predilecte ale presei în acea
perioadă și o preocupare pentru diploma$i. Reprezentan$ii statelor demo6 Mai multe informa$ii despre ceea ce înseamnă fake news pot fi găsite în Rasmus Kleis
Nielsen and Lucas Graves, “News you don’t believe”: Audience perspectives on fake news,
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/news-you-dont-believe-audienceperspectives-fake-news.
7 Războiul, I, nr. 1, 23 iulie (4 august) 1977.
8 Frederick Boyle, The Narrative of an Expelled Correspondent, Richard Bentley & Son,
London, 1877, p. 1.
9 Adrian-Silvan Ionescu, Penel şi Sabie. Artişti documentarişti şi corespondenţi de front în
Războiul de Independenţă (1877-1878), Editura Biblioteca Bucureştilor, 2002, p. 39.
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cratice nu mai acceptau astfel de lucruri și luau atitudine. Masacrarea civililor era o temă sensibilă, iar în cazul Războiului Ruso-Turc din 1877-1878
des invocată era o ac$iune armatei otomane de reprimare a unei mișcări
revolu$ionare bulgărești, din aprilie 1876, atunci când peste 10 000 de persoane au fost ucise10.

RUȘINAREA... NERUȘINA'ILOR!
Din numărul 4 al cotidianului Războiul, astfel de întâmplări sunt
consemnate sub un titlu adecvat: ”Barbariile turcilor”. Sunt relatate
informa$ii culese și oferite de un martor ocular, „amic al nostru”. Acesta
arată că turcii nu cru$au prizonierii. Îi omorau sau îi mutilau pentru a-i face
incapabili de luptă: „Le taie capul sau câte o mână, câte un picior, sau le desfigurează trupul”11. Numărul următor reproduce o relatare a corespondentului ziarului englezesc Times. După cum se știe, în acest război, Anglia
acorda asisten$ă Imperiului Otoman, însă presa din regat nu se sfia să prezinte ororile: „Aici am aflat mai întâi pe un delușor sub o cruce o mul$ime
de capete de om, iar cadavrele erau aruncate de vale, între niște pomi.
Împreună cu ceilal$i coresponden$i care se aflau cu mine am deschis gurile
acestor capete și am văzut toate limbile tăiate”12.
La începutul lunii august a anului 1877, Server Pașa, ministrul de
externe al Imperiului Otoman, a trimis reprezentan$elor sale diplomatice
din lume o circulară, în care li se cerea diploma$ilor să denun$e lumii civilizate actele de barbarie comise de membrii armatei ruse contra militarilor
turci în teatrele de război13. Atitudinea editorilor cotidianului Războiul va fi
una radicală: nu vor recunoaște existen$a acestor fapte de cruzime și vor
condamna ac$iunea ministrului turc, articolul fiind pus sub titlul
„Nerușinarea lui Server Pașa”, pe care îl acuză de minciună și de contrafacere a realită$ii14. Este un aspect desemnat în zilele noastre cu termenul fake
news. Desigur, nu ar fi fost nicio problemă dacă autorul articolului ar fi
combătut cu argumente și cu formulări neutre sus$inerea păr$ii turce, însă
articolul este unul de atitudine, demonstrând partizanat, ceea ce reprezintă
o abdicare de la principiul păstrării unei pozi$ii echilibrate în relatări.
10 Mark Mazover, Balcanii; de la sfârșitul Bizan"ului până azi, Editura Humanitas,
București, p. 130.
11 Războiul, I, nr. 4, 27 iulie (8 august) 1977.
12 Idem, I, nr. 5, 28 iulie (9 august) 1977.
13 Server Pașa era un diplomat cu experien$ă, reșind să utilizeze presa destul de eficient. De
altfel, în februarie 1878, va demisiona din post din cauza unei declara$ii date unui ziarist.
14 Războiul, I, nr. 13, 5 (17) august 1977.
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Lucian-Vasile Szabo
Atrocită$ile rusești chiar au existat. Martina Baleva Amintește contraofensiva propagandistică și de imagine derulată de de sultanul Abdülhamid II
în august 1877, deci atunci când soarta confruntării militare era departe de
a fi decisă. Acesta a trimis fotografii cu atrocită$ile comise de ruși către
reprezentan$ele diplomatice ale Marilor Puteri Europene15. Astfel, sultanul
își descoperea o mare pasiune, cea pentru fotografie. Cu campania de prezentare a cruzimilor comise de ruși se va ocupa în continuare fotograful oficial al Înaltei Por$i, Pascal Sebah.

15. Martina Baleva, The Empire Strikes Back Image Battles and Image Frontlines during the
Russo–Turkish War of 1877–1878, Ethnologia Balkanica 16 (2012), pp. 274-294.
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Florina Ilis este originară din Bihor, fiind născută în satul Olcea, din
zona Tinca, bazinul Crișului Negru. Primele opt clase le face în localitatea
natală, trăindu-și copilăria în spiritul locului. Urmează Liceul „Emanuil
Gojdu” din Oradea, în anii 1983-1987, după care se mută cu totul la Cluj, nu
numai pentru studiile superioare de filologie. Acum trece, în lumea literară,
drept o scriitoare clujeană. Dar, în conștiin#a unei prozatoare, originile se
răzbună frumos. Romanul Cartea numerilor valorifică și fic#ionalizează
tradi#ii, locuri și oameni din Crișana, într-o nara#iune ce se extinde și se
ramifică în spa#iile învecinate, astfel încât nu e exagerat să-l numim un
roman regional, la un prim nivel de receptare. El e, desigur, mai mult decât
atât. Dar de aici, de la aceste dimensiuni spa#iale și temporale, își constituie
un univers uman în expansiune, adunând bărba#i și femei, spi#ele neamului
lor, semin#ii și familii, om cu om, ca în Numerii, a patra carte a lui Moise
(modelul narativ și stilistic). Istoria se completează cu legende (de pildă,
despre un cerb miraculos și un mistre# fabulos) care străbat vremurile,
întâmplări din împrejurări excep#ionale (cum sunt cele două războaie mondiale, apoi cooperativizarea), dar și cu fapte banale din existen#a cotidiană a
unor comunită#i tradi#ionale, prinse în istoria locală a fotografiei, a vânătorii
sau a altor ocupa#ii. O întreagă istorie este recuperată din memoria colectivă,
prin evocări, mărturii, investiga#ii, inven#ii fabulatorii, dar și descrieri etnografice și documente de arhivă. Romanul regional este construit pe arborele
genealogic al unei familii, pentru ca în cele din urmă totul să fie problematizat în capacitatea naratorului de a sugera abisul istoriei prin vortexul memoriei și al fic#iunii recuperatoare.
Ion SIMU$

Oameni, istorii și
locuri. Vortexul
tradi"iilor regionale
în romanul
Cartea numerilor
de Florina Ilis
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Florina Ilis

Marius MIHE$

Cronica oglinzilor sparte
Am scris deja un articol sintetic în „România literară” („Numerii Transilvaniei”,
nr. 5/2019). Din păcate, impresia mea este că romanul nu a beneficiat de-o receptare
critică generoasă, ba chiar ecourile s-au stins prematur. Interpretările au concluzii
asemănătoare, dezbaterile au lipsit cu totul, semn că romanul nu scandalizează. Doar
unifică. În cele ce urmează voi aminti câteva aspecte rămase în așteptare.

În Cartea Numerilor, Florina Ilis scrie un roman faulknerian, fără
alergii proustiene, cu sensibilită#i multiple, dedicată fiind rela#iei dintre individ, comunitate, ideologie și istorie. În raza cea mai elaborată a romanului rămâne ceea ce, din punctul meu de vedere, reprezintă și principala deschidere
din romanul românesc al ultimelor decenii: societatea fluidă.
Firește că sintagma nu e nouă, ea apare formulată inclusiv în poetica
scriitorului american. La Florina Ilis societatea fluidă deschide portaluri tem-
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porale, polifonii bogate și arabescuri ale memoriei. De bună seamă că
nara#iunile înregistrează parcursul etic în rela#ia cu ideologia și istoria, la un
prim nivel. Numai că, deși acesta s-a re#inut în analize, cred că epifenomenul
autentic al romanului se formulează în nara#iunile secundare. Există un
roman al romanelor, în care structurile comunică adesea oarecum în răspăr,
căci ieșirile din istoria mare și deschiderile istoriilor mici interferează.
În fapt, contrapunctul utilizat de Florina Ilis n-are nimic solemn, pentru că aventurile multiple ale individualită#ilor bruiază istoria celebrată. Scriitoarea reușește să calculeze discret formula narativă. Despre cum gândește
verdictele etice, interoga#iile se arată limpezi: de la genera#iile donquijotești la
cele ariviste, pământul și tradi#ia însăși vor fi recuperate în memoria unui
autor străin de orice predispozi#ie neutră. Fără rest, autorul narator distilează
întregul veac cu temeritate memorialistică și actualizări etice. Morala, căci
există cel pu#in una, condi#ionează un deznodământ; anume că, între bine și
rău, în orice învăluire istorică nu rezistă nicio memorie de una singură. După
cum nicio istorie nu ajunge să func#ioneze categorial.
Se poate spune că Florina Ilis situează dezbaterea etică în memorii și
destine care n-au parte de tihnă contemplativă. Nepregăti#i astfel pentru
conștiin#a mare a umanită#ii postistorice, eroii alimentează teritoriile vie#ii cu
informa#ii ce-i ajută să ofere alternative la istoria prezentului. În#eles astfel, romanul este o frescă a destinelor alternative, a istoriilor secundare.
Cred că interesul major al perspectivei are de-a face cu lumea văzută
prin ocheanul individului care nu e interesat de Istorie, deși ea îl copleșește.
Fără să știe că autocra#ia e la nivelul de maximă intensitate, protagoniștii
trăiesc destinele ca și cum ele alcătuiesc veacul cu adevărat. De bună seamă
că nu se întâmplă așa mereu. Însă aventurile din Cartea numerilor au destinatari care remarcă exact exotismul nara#iunilor. Ceea ce mi se pare esen#ial
#ine de singularitate, în sensul că odiseea transilvănenilor nu prea are martori;
cu atât mai mult martori ai evenimentelor din război și ale celor departe de
geografia familiară.
Unicită#ile aparent incomodate vor comunica prin chiar neștiutul
fiecărei mici istorii. Dincolo de discernământul istoric propriu-zis, ceea ce rezistă în Cartea numerilor este misterul supravie#uirii unor genera#ii ce aveau
toate șansele extinc#iei.
Reac#ia la imediatul istoriei este ascunsă. Dotată cu fantezie ascunsă,
lumea numerilor transilvani îndeamnă la dezvăluire, la modera#ie în concretul ce se derulează ostentativ. Departe de a fi ideală, lumea din romanul Florinei Ilies proliferează morala după taina fiecăruia. Cumva, moral, ideologic,
sentimental sau mitic, cumva, așadar, se manifestă și echilibrul contrarietă#ilor. Deși finalul lasă la vedere erezia rela#iei cu pământul. Vicierea lui.
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În fapt, ca peste tot, asistăm la o amplă relativizare, ca și cum, rămas la
urmă, el, pământul, eliberează responsabilitatea fiecăruia de istorie. Sau,
dimpotrivă, o regenerează.

Fotografii în sepia
Celor patruzeci de ani de pribegie spre $ara Făgăduin#ei le corespund
în Cartea numerilor un veac de rătăcire în identitate. În consemnările biblice,
recensământul lui Moise cuprinde diverse informa#ii și legi, de la mâncare și
ipocrizie, la idolatrie, umor și jertfe; amestecate, ele oferă panorama unui
popor care face din exil o istorie cu mesaj divin. Un acces sacru. Căci
Dumnezeul lui Moise se lasă dezvăluit. Toate aluviunile din romanul Florinei
Ilis adună laolaltă trupul unui suprapersonaj cu totul atipic, imposibil de prins
într-un portret credibil: Istoria. Cartea călătoriilor și popasurilor – cum s-ar
traduce Artimoi sau Numerii originali devine în roman cartea istoriilor mici,
în care aventurile și destinele se înlăn#uie totdeauna febril. Se întâmplă așa
pentru că timpul va fi accelerat de o instan#ă ce nu se lasă dezvăluită.
Dimpotrivă; ca un Puck ce lasă pădurea vrăjită pentru jocul cu Istoria.
Alături, naratorul Florinei Ilis distilează informa#ii numeroase, gestionând selec#ia cu gândul la verosimilitatea unei istorii cunoscute și nu prea.
Știută în sensul că cititorul n-are propriu-zis senza#ia că finalul poate fi altul.
Cât privește sinuozită#ile destinelor, cu adevărat istoria e cel pu#in enigmatică.
Tocmai de la oglinda spartă a istoriei pornește și nara#iunea. În fapt, până la
sfârșit, Cartea numerilor seamănă cu o colec#ie de oglinzi sparte ale istoriei.
Cum refaci acest puzzle cu oglinzi? Florina Ilis organizează jocul memoriei ca unul cu oglinzi narative. La care participă mai multe genera#ii,
fiecare purtând pecetea pământului. Într-o vreme când satul românesc seamănă tot mai pu#in cu ce-a fost odată, scriitoarea încearcă să dea un sens memoriei unei clase sociale constant agresate. Mai întâi, Marele Război, cu șansa
dobândirii pământului, nu e altceva decât șansa tragică de-a stabili un rost
dintotdeauna. Cealaltă conflagra#ie îi lasă pe #ărani fără pământ, iar la comun,
prin cooperativizare, ei trăiesc utopia păstrării lui. După 1989, retrocedările
nu i-au făcut pe urmași și parte din această clasă socială mutilată de istorie.
Carne de tun, cantitate umană neglijabilă sau masă de manevră, #ăranii au
trăit în ritmul unui sentiment blindat. Dar au conservat întotdeauna ceva care
a depășit pământul; anume, memoria, una desprinsă de ritmul celorlal#i.
Patria #ăranului a fost întotdeauna pământul imediat. Iar sentimentul
proprietă#ii unei palme de pământ era unul și același cu apartenen#a la o #ară.
În comunism, accentul lateral înseamnă imprimarea unei apartenen#e la
ideologie, mai mult decât la pământ. Ce a rezistat, cum spuneam, din tot acest
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iureș istoric, a fost memoria clandestină a #ăranului, ca o matrice abstractă,
revigorantă spiritual. Cele patru genera#ii din Cartea numerilor ilustrează,
fiecare în felul ei, întoarcerea și securizarea tezaurului memoriei.
Dispusă pe figurile centrale ale familiei, de la străbunicul Petre Barna,
bunicul Gherasim și tatăl Ioachim plus naratorul, nara#iunea realizează o
frescă a Transilvaniei prin istoria familiei bihorene. Prima intrigă istorică se
găsește undeva la mijloc, în 1956, când bunicii Gherasim și Spiridon, „chiaburi”, trebuie să adere la Cooperativă renun#ând la tot avutul. Tensiunea,
deopotrivă teatrală și poetică, este construită de Florina Ilis cu inten#ia
unificării firelor narative încă neluminate, dar în așteptare. Tânărul Ioachim,
tatăl autorului-narator, trăiește evenimentul istoric între lumea prevestitoare
a visului, deruta sentimentelor și revoltă. Propaganda învă#ată la școală
decide și că tatăl Gherasim este taman exemplul negativ în noua luptă de
clasă. „Amestecând via#a cu literatura”, prin drama identitară și ereditatea
suprimată ale lui Ioachim plonjăm în chiar inima istoriei, în derulare. De
cealaltă parte, mama naratorului, Ana, trebuie să renun#e la școală pentru că
mama ei, Terezia, e prea bolnavă. Urmași cu copilăriile arestate, personajele
au devreme acces la interdic#ii. Florina Ilis surprinde în întreg romanul secundarul, în sensul vie#ii ce se sustrage propriu-zis istoriei. De pildă, în tăvălugul
deposedărilor comuniste, Ana și mama ei bolnavă se privesc în oglindă, ca și
cum feminitatea și șansa unei vie#i ideale se transferă în oglinda însufle#ită.
Sunt scene plastice, în care portretistica este învăluită de un lirism re#inut, ca
și cum filmul istoriei este întrerupt simbolic de fotografii de epocă. Asemeni
lui Ioachim, Ana va fi condamnată la o rela#ie filială de ordin compensator
fa#ă de părin#i. Când fratele ei moare, mama Terezia devine captiva unei
traume cu pu#ine antene sociale („Murind, copilul dusese cu el toată lumina”).
Întunericul tragediei de familie rezonează cu bezna totalitară. Doar că
tinerilor le rămâne iubirea și dansul. Fie și numai evaluat prin această istorie
de familie, Cartea numerilor confirmă for#a sugestiei, de care scriitoarea face
risipă pretutindeni. $intește, fără îndoială, romanul proteic. Straturile narative și perspectivele mutate între trecut, prezent și viitor au totdeauna consisten#ă și furnizează autenticitate. Astfel încât ai impresia că Florina Ilis ar
putea trece oricând în alte zone geografice, acoperind cu egală dexteritate istorii ce pot întregi un secol turbulent.
Florina Ilis împrumută naratorului toate datele unui autor pregătit să
reconstituie faliile desprinse din memoriile celorlal#i. Dansul viitorilor miri
Ioachim-Ana de la balul sătesc este întregit de imagina#ia naratorului, obiectivat într-un martor abstract, ca un dans al fantomelor vii, iar momentul trebuie recondi#ionat cu mijloacele literaturii. Și, la o adică, cu imagina#ie cinematografică.
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În toată această istorie secundară, a iubirii neștiute, naratorul introduce o altă intrigă, amoroasă: Ana, îndrăgostită de șeful raional de tineret,
Alexandru Ispas, ignoră chimia cu Ioachim, căutându-l pe celălalt. În Cartea
numerilor aventura unei memorii istorice nu poate exista fără una de dragoste sau de aventuri. Amânările și neîncrederea celor doi protagoniști ai romanului de dragoste este investită de narator cu verdicte tolstoiene, de felul:
„Dar viteza de ac#iune a sufletului și viteza de reac#ie a conștiin#ei nu sunt
întotdeauna simultane”. Căci vor mai trece ani până cei doi se vor regăsi tot
căutând aiurea. Într-un anume fel, se poate afirma că iubirea însăși nu poate
fi altceva decât anecdotică într-o istorie malefică.
Jocul erotic al copiilor este dublat de cel ideologic al părin#ilor.
Gherasim este arestat de Mărin Ion, vărul său, camaradul de arme din război,
dar trecut de partea comuniștilor. Așa se explică de ce intriga temporală
fixează anul 1956, nu 1952, data de la care „vărul” trece cu vederea nealinierea
ideologică a neamurilor „chiabure”. Prin acest personaj, și altele asemenea lui,
Florina Ilis coboară istoria potrivnică la nivelul indivizilor care au făcut-o
posibilă. Răul istoriei nu rezista fără cel uman. Iar chipurile celui din urmă
capătă în Cartea numerilor atât de multe înfă#ișări, încât e greu să te decizi
între război, totalitarism, trădare, crimă sau ignoran#ă. Ba câteodată, tocmai
mul#imii de aglomerări grotești, cititorul ajunge să relativizeze o eventuală ierarhie a răului dintr-un veac. Poate numai finalul, cu lumea postcomunistă,
adâncește limpede distan#a dintre sacrificiu și afacere, prea orbitoare pentru
a nu fi re#inută drept noul rău, al capitalismului. Iată că ajungem să-i dăm
dreptate lui Constantin Virgil Gheorghiu care, încă din 1948 sus#inea, prin
vocea protagoniștilor, că #ăranului român nu-i e bine nici la stânga, nici la
dreapta, nici aproape de Răsărit, nici de Occident. Mereu între, indefinit.
Florina Ilis definește tocmai acest „între”, care înseamnă pentru ea memoria
poveștilor ca identitate și Istorie a clasei #ărănești.
Adevăratul erou al familiei este Străbunicul, Petre Barna. Socrul lui
Gherasim, tatăl lui Ioachim, Petre impune respect și în comunism. Via#a lui e
o istorie în sine, aparent paralelă, dar cu totul închisă în condi#ia de #ăran ce
nu pare a comunica cu lumea largă. Istoria lui e o parte consistentă a zestrei
familiei, totodată singura cu repere în fabula#ie și în realismul negru. Căsătorit
cu Sofica, rămas văduv cu cei trei copii (Aron, Maria și Zenobia), se
recăsătorește cu Agafia, momentul unei alte rupturi, căci Zenobia nu acceptă
mama vitregă, nici autoritatea de conjunctură. În treacăt fie spus, deși e evident, personajele feminine domină Cartea numerilor, deși eroii sunt bărba#ii.
Precaute, femeile numerilor păstrează mereu distan#e, chiar și în memorie. Dotate genetic cu un sim# superior al realită#ii, ele se distan#ează sau se
oferă seduc#iei cu egală voracitate. Pretutindeni în roman întâlnim destine la
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feminin care vor să se distan#eze de celelalte. Elisabeta, sedusă de fotograful
Feher Lorand, o naște pe Margareta care, la rândul ei, devine naratoarea unui
destin topit într-o fotografie. Margareta este o Lolita ce se străduiește să refacă
pasiunea ascunsă a mamei. Actri#ă ce proclamă celebritatea și senzualitatea
drept piloni ai existen#ei ideale, ea rămâne o fiin#ă fără copilărie și o fiică fără
tată. De aceea și abandonează copilul la orfelinat, pentru a recupera, ca to#i
ceilal#i, dacă nu istoria, măcar accentele ei. Florina Ilis operează pe principiul
matrioșkăi în Cartea numerilor. Toate relatările duc în alte istorii, fiecare cu
extensiile ei abrupte, fantastice sau magice.
Totodată, Cartea numerilor poate fi citită și ca una a coinciden#elor.
Robert Ojega va fi înfiat de Angelina, chiar #iganca vrăjitoare la care va apela
Margareta, neștiind că fiul ei se află chiar atât de aproape. Exemplele pot continua. De altfel, rela#iile dintre copii și părin#i devin tot mai alunecoase și tensionate pe măsură ce ne apropiem de istoria recentă. Ca și cum disolu#ia familiei se petrece și la alt nivel, altul decât ideologic sau legat strict de problema
pământului. Autor narator, Eusebiu Ilea plăsmuiește întoarcerea tatălui
așteptat ca un erou, însă tatăl este și rămâne doar un străin. Niciun urmaș nu
scapă de asemenea rupturi, mai mult sau mai pu#in vizibile. Zoltan, fiul
fotografului Feher Lorand, află peste ani că tatăl era informator al Securită#ii.
Eusebiu are revela#ia că tatăl este „un străin despre trecutul căruia nu mai
știam nimic, dar despre care aveam pre#iosul privilegiu să inventez totul”.

Problema naratorului
Deloc întâmplător, memoria cea mai largă este totodată și cea mai
infidelă, cea a Zenobiei, suferindă de Alzheimer. Nepo#ii, lipsi#i de memoria
clanului, încearcă să reconstruiască istoria familiei și, în același timp, simbolic, instaurează pentru bunică o terapie, un antidot la uitare: punând-o să
relateze sau să interpreteze albumul de familie. „Ne confunzi cu personajele
tale! Crezi că totul se întâmplă numai ca tu să po#i scrie” i se reproșează, de
cealaltă parte, naratorului, spune Cornelia, nepoata, care are, la fel ca înaintașele, calitatea de-a nu privi istoria cu inocen#ă.
Cum spuneam, eroinele domină lumea, dar mai ales pe cea a memoriei, a reconstruc#iei. Din prezent, Cornelia îi reproșează fratelui-autor tocmai
distan#area de adevărul istoric și îmbră#ișarea unui adevăr așa cum reiese el
din relatările celorlal#i. De cealaltă parte, fratele narator crede că e adevărat
ceea ce lipsește, mai ales piesele lipsă din acest puzzle genealogic care e
romanul Cartea numerilor .
Eroii Florinei Ilis sunt fiin#e sculpturale, mai apoi morale.
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La fel ca autorul generic, Eusebiu nu se sfiește să pună pre# pe
plăsmuire, fabulând acolo unde imagina#ia #ine mai bine locul realită#ii și
adevărului. La nivel auctorial se petrece și împăcarea. Fiului cu tatăl. Mai precis, când Titus, tatăl, publică memoriile, fiul autor acceptă să scrie despre el.
Să-l facă parte din istorie. Să existe. Florina Ilis sugerează pretutindeni în
Cartea numerilor că realitatea este acceptată numai scriind despre ea. Ca și
istoria. Pe de altă parte, reconstruc#ia istoriei trece prin zone tot mai
neguroase psihologic, tot pe măsură ce familia modernă se distan#ează de
tradi#ie. Ce legătură mai rezistă cu lumea veche într-o rela#ie tată-fiu precum
Eusebiu-Titus? Niciuna. În plus, perspectiva naratorului Eusebiu capătă
accente sofisticate, simbolic vorbind. Nicio altă scenă nu egalează contrapunctul din oglindă, altul, al părin#ilor de după întoarcerea tatălui din
închisoare. După cum, altădată, mama bolnavă și fiica se privesc în oglindă ca
și cum s-ar privi, fiecare, în alt timp. Numai că scena oglinzii postcarcerale
demonstrează sau justifică înclina#ia naratorilor pentru realită#ile intermediare, amânate, sincopate, pentru a demonstra unitatea adevărului reconstruit.
Efortul de imagina#ie și teama de inexactitate se găsesc întotdeauna
într-un echilibru variabil. Inexact. Când scriitorul Eusebiu Illea transformă
via#a părin#ilor într-un roman al senzualită#ii și trădării, el caută să acopere,
ca autorul generic, penumbrele și tăcerile. Istoria nu mai e una a martorilor,
nici a imagina#iei, ci a informatorilor; la fel adevărul e unul al documentelor,
care întrec docufic#iunea.
Numai că pe el adevărul îl preocupă prea pu#in, tocmai pentru că-l
cunoaște, trăindu-l, nu-l interesează prea mult mărturiile despre același adevăr
știut. În vreme ce autorul narator generic se zbate să vadă în întuneric.
Teoria imagina#iei reale interferează cu cealaltă op#iune, estetică.
Cornelia, sora lui Eusebiu, face distinc#ia limpede dintre istorie și literatură,
după cum critică în romanul lui Eusebiu și mistificarea, și minciuna.
Literatura adevărată este altfel decât istoria și frumuse#ea e, singură, rostul literaturii, crede ea. Dincolo de extremele estetizante și fabulatorii, cititorul va fi
martorul unei galerii impresionante de personaje, dar care indică în același
timp și limitele reconstituirii: de ce acele scene și nu altele, de ce evenimentul
se traduce prin anume întâmplare și nu alta etc. Două memorii se confruntă
în Cartea numerilor: una exterioară, a istoriei, a detașării, cicatrizată temporal, care este întotdeauna precisă, sau, în orice caz, are preten#ia aceasta.
Cealaltă memorie, interioară, impură, imprecisă, capricioasă, neclară
derutează naratorii. Unii, cum e Zenobia, bolnavă chiar de memorie scindată,
devine din martor, simbol.
Autorul narator generic este o instan#ă ce cuprinde în starea lui extatică
și istorică, paradoxală, toată teoria modernă a romanului. Care se face pe
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pagini întregi, iar cititorul este martorul unui ingenios metaroman. În Cartea
numerilor există apoi o falsă tensiune între imagine și adevăr, între timp și
istorie, între conștiin#ă și experien#a de martor. Autenticitatea trece dintr-una
în alta, iar discursurile se topesc cu naturale#e în nara#iunea mare care
încetează să fie text și, într-un avânt liricoid, naratorul spune că e vorba despre
o cântare, pentru că scrierea ce-a strâns formele nara#iunilor și memoriilor au
căpătat concrete#e ce dă sens „închipuirii celei adevărate”. Jocul memoriei și
adevărului, jocul istoriei ca joc al mărgelelor de sticlă este orbitor justificată în
viziunea autorului-narator. Se justifică el, autorul: „Căci numai experien#a
povestirii mă ajută să ajung la realul pe care nu-l pot recupera altfel. Iar limba
scrierii mele e singurul loc în care pot cuprinde și da glas experien#ei realului
intraductibil, altfel”.
În primă fază, naratorul se comportă ca un arheolog, care își asumă
reconstituirea trecutului, un specialist în istorie și timp, verificând și completând cuvinte nevăzute sau pierdute, în căutarea adevărului. Arheolog și
restaurator deopotrivă. Tehnica prevestirii unui final posibil nu e, de asemenea, în tolba de amânări a acestui recensământ implicat, deci un recenzor
implicit. Nu doar afectiv, cât moral, etic, ca instan#ă a textului. Verifică
amintirile, ca un procuror al amintirilor. În tot acest proces, nu contează doar
reconstruc#ia, cât adevărul, mai mult decât orice. Chiar dacă numele și
locurile nu sunt, adeseori, reale, pentru că e mai important ce se spune și prin
ce sugerează vie#ile legate de onomastica, ce, la rândul lui, înseamnă via#ă.
Autorul speculează, face legături numai de el văzute, chiar dacă se bazează pe
relatările martorilor. Nu vom ști defel dacă ceea ce citim este reconstituirea
sagace și autentică, sau un roman# transferat într-o saga apocaliptică despre
satul românesc în comunism și postcomunism. O parabolă a dispari#iei, a
condamnării la uitare; dar și, pentru scriitor și urmașul direct al
protagoniștilor, la neuitare. În tot vacarmul istoriei și al memoriei, poveștile
de dragoste dinamitează, încet dar sigur, nara#iunea. Iar iubirile sunt vulcanice și ascunse, tăinuite și captive. Divaga#ii și treceri dintr-o experien#ă
într-alta, dintr-o memorie în alta, ca într-un rechizitoriu alert, stufos, cu toate
acestea neplictisitor.
Saga apocalipselor satului românesc, parabolă a destinelor-mitice
înfră#ite, metaroman colcăitor în trimiteri și piruete textuale, Cartea numerilor este, la scară mică, o carte a căr#ilor și una a destinelor.
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Canon și canonizare
în estetică

Să reamintim, pentru început, câteva semnificaţii atribuite termenului de canon. Pentru J. A. Cuddon „în mod obişnuit termenul referă la
scrierile biblice acceptate drept model în opoziţie cu apocrifele. De
asemenea, el poate fi aplicat scrierilor unui autor considerat ca original“.
Luată ca atare, explicaţia ne conduce la o situaţie aporetică, canonul fiind în
acelaşi timp universal şi particular (original). Într-un alt dicţionar, italian
de astă dată, canonul se bucură de trei circumscrieri — estetică, filologică şi
ficţionala (literară). În sfârşit, în Cultural and Critical Theory, reeditat în
Statele Unite, citim că, la fel ca în celelalte domenii, şi în cel cultural trebuie
operată departajarea între un „soft-view“, şi aşa-numitul „hard-view“,
acesta din urmă trimiţând la autoritatea de tip instituţional, de obicei
coercitivă1. Ca să folosim limbajul împrumutat ştiinţelor exacte, canonul
literar şi, prin extrapolare, cel estetic a fost, există şi rămâne ca funcţie de
marile paradigme propuse şi, respectiv, impuse de un saeculum (Tacitus)
ori de o forma mentis ce precipită ca atare pe palierul duratei lungi, de
obicei seculară sau chiar milenară. Astfel, paradigma metafizică de sorginte
platoniciană a rezistat mai bine de un mileniu. Reformulată în creştinismul
ce specifică unitatea în diversitate a medievalităţii europene, ea a fost
înlocuită, odată cu Descartes, de către cosmologia antropocentrică.

1 Cf. J. A.Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literal Theory, Penguin
Books, New York, 1999; Dizionario di Estetica. A cura di Gianni Carchia e Paolo D’Angelo,
Editori Laterza, Roma, 2002; A Dictionary of Cultural and Critical Theory. Edited by
Michael Payne, Blackwell Publishers Ltd., U.S.A., 2000.
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Enunţul, de pildă, că „Platon a pus ideile în cer, Aristotel pe pământ şi Ford
pe roate“2 referă la acest gen de mutaţii fundamentale pe dimensiunea
timpului istoric, liniar şi nu pe aceea a temporalităţii mitice, circulare. Or,
în interiorul acestui set normativ general, ce măsoară ponderea
anthroposului antic, medieval sau modern apar canoanele propriu-zise,
instituite la nivel ideologic (şi cu intruziunea, pasageră, a politicului), etic,
religios, ştiinţific ori estetic. Acestea din urmă determină, din punct de
vedere culturologic, selecţia de texte considerate reprezentative şi, corelativ,
funcţia lor normativ-legitimatoare, puternic istoricizată. Numai că, de la
sensul din 1392 atribuit termenului, ca autoritarism în gramatică teologică
(id est = sacră) şi până astăzi canonul, cu toată alcătuirea sa piramidală3, nu
a putut suprima şi nici măcar împiedica cu adevărat pluralismul îmbogă%it
de interferenţele permanente şi în grade diferite dintre cele cinci sisteme
simbolice operative şi astăzi — limba, mitul, religia, arta şi ştiinţa. Existenţa pulsatilă a canonului, secţionabil în „hard“ (adică vechile şi noile Universalii) şi „soft“ (canoanele propriu-zise, istoricizate şi, în plus, parcelate pe
domenii) se reiterează, cu accente diferit distribuite, pe toate palierele vieţii
sociale. Pe de altă parte, aşa cum sunt, polarizate adică, elementele
canonice sunt puse în discuţie în fazele echinoxiale iar cristalizările
conceptuale şi operatorii sunt fie anterioare, fie posterioare în raport cu
practica artistică. La meridianul românesc, de pildă, Nichita Stănescu
regreta, într-un vers memorabil („Jalea de-a nu fi grec“) ruina progresivă
suferită de antropocentrismul european, având radicalul în concepţia elină,
după care universul era perceput sferoidal, cu un singur centru — individualitatea umană. Poetul intuia trecerea la un alt model, prin adoptarea
configuraţiei elipsoidale a universului, de unde reiterarea unui motiv
devenit fundamental în creaţia sa lirică — ochiul — la el, dar şi în pictura
contemporanului Ţuculescu, bunăoară4. Or, mutaţia de la monocentrismul
redevabil etalonului grecesc la pluricentrismul actual conduce fără îndoială
spre deschideri, dar şi la alte coerciţii canonice, evidente în logicile
polivalente sau în spaţiul metafizic ce îşi apropriază principiul, introdus de
către Ştefan Lupaşcu, al terţului inclus.
Un alt exemplu, în care un segment din noul canon general a fost
legitimat de ştiinţă de astă dată, însă după intuirea acestuia de către sensi-

2 Réne Berger, Mutaţia semnelor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978, p. 407.
3 Cf. Paul Cornea, Canon et bataille canonique, în volumul Canon şi canonizare, Editura
Pontica, Constanţa, 2003.
4 Cf. analiza noastră, „Un mare ochi, albastru” (N. Stănescu – I. Ţuculescu), în vol. Alchimia
mileniului, Cartea Românească, Bucureşti, 1989, p. 117-121.

61

Mircea Muthu
bilitatea artistică, îl oferă „efectul Döppler“. Astronomul cu acelaşi nume
descoperea, prin 1930, efectul deplasării spectrale roşii. El a constatat că,
observat de pe pământ, orice obiect cosmic se îndepărtează de noi cu o
viteză mare, mai mult, că dilatarea e un fenomen universal, infirmându-se,
în consecinţă, regalitatea punctului de unde ar putea începe acest proces.
Înainte cu câteva decenii, Walt Withman anticipase, într-un poem din Fire
de iarbă, această descoperire importantă pentru fizică modernă: „Privesc
pe geam şi văd cerul, văd stelele şi galaxiile, care o iau la fugă, risipindu-se
şi depărtându-se tot mai mult de mine“. Poetul-profet, care ar fi spus că
„aşa cum sunt, întreg, nu mă cuprinde spaţiul dintre pantofi şi pălărie“,
ilustrează convergenţa dintre literatură şi ştiinţă, destinată să configureze
dar şi să facă perceptibile noile modele. Ele vor fi asimilate/transformate
de-a lungul secolelor. Exemple de acest fel, de instaurare şi apoi de
legitimare a unor canoane mai recente la nivel macrostructural, s-ar putea
multiplica. Aş reaminti, în această ordine, numai două dintre reflexele
teoriei relativităţii a lui Einstein. Primul, echivalenţa dintre masă şi energie
e traductibilă, din unghiul teoriei literare, în noţiunea de câmp intertextual,
născut din simbioza dintre text şi cititor. La fel, complementaritatea dintre
corpuscul şi undă se regăseşte în dubla natură a textului, mimetică şi
semiotică ş.a. Văzute dintr-o atare perspectivă, interdisciplinară, marile
canoane instituie modalităţi coerente şi până la urmă normative de raportare a omului la universul în care fiinţează. Aşa se explică prefacerile având
rol de turnantă, înregistrate de perceperea diferenţiată a spaţiului, de la
acea biaxială, apoi sferoidală, ca să se ajungă la accepţiunea spaţiului
elicoidal şi la spaţiul spiralat. Astfel, descoperite şi formalizate cu instrumentarul ştiinţelor exacte noile universalii devin fapte antropologice
legitimate dar şi corijate sau concurate chiar la nivelul sistemelor simbolice
enumerate. Arta e un specific sistem de comunicare şi articulare a ceea ce
numim sau credem că e realitatea înconjurătoare. Puternic istoricizat,
canonul artistic (literar, muzical sau plastic) e forma limită a legitimării
într-o poetică. În acest context estetica generală — această meditaţie
sumativă despre natura, structura şi funcţia operei de artă — etalează,
fragmentar desigur, mecanismul de canonizare a imaginarului. Mai exact,
în calitatea pe care încă o deţine, aceea de a exista ca un discurs de
legitimare oferă, în primul rând, canoane osificate în categorii; oferă, de
asemenea, spectacolul revizuirilor chiar în interiorul acestora; în sfârşit,
disciplina însăşi fiinţează ca o tensiune nicicând istovită între „soft“ şi
„hard“. Iată, spre exemplificare, două categorii ce vertebrează meditaţia
estetică europeană, diseminată fiind în discursul filosofic (gen Platon),
articulate sistemic (Hegel ş.a.) sau apropriate de către estetica propriu-zisă.
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Prima dintre ele, Frumosul, coagulează o bună parte din imaginarul
vechiului continent în temeiul proporţiei, exprimabilă matematic (=numărul de aur) şi concretizat în modelul corpului uman. Simetria, armonia,
euritmia alcătuiesc o veritabilă gramatică, axiomatizată de practica artistică
dar şi în theoria problemei. În Dieci libri dell architettura romanul Vitruvius fixează, după elini, canonul Frumosului, înţeles ca „hard“, în arhitectură. Numai că semnele de revizuire a categoriei sunt decelabile deja la
Aristotel, pentru care nu toate valorile estetice erau şi morale. El simţea, cu
alte cuvinte, că există o deosebire între Frumos şi reproducerea frumoasă.
Delimitarea efectivă o va face însă luministul Lessing într-un veac, al XVIIIlea, ce marchează de fapt prima criză majoră a Frumosului, contracarat şi
concurat chiar de Sublimul conceptualizat pe linia Burke-Kant. Nouă
categorie se va preface într-un operator în deplin acord cu empirismul
englez dar şi cu romantismul in statu nascendi. În aceeaşi perioadă şi în
arealul insular, excedat de geometrismul grădinilor franceze din secolul
precedent, a mai apărut o categorie, menită să erodeze şi mai mult
Frumosul. La intersecţia acestuia cu Sublimul s-a născut Pitorescul,
considerat fie un fel de debara a Frumosului, fie un Sublim căzut în minor,
în uzual. (W. Gilpin, Uvedale Price etc.) A doua mare criză, ce desăvârşeşte
descentralizarea categoriei regale — scoţând-o adică din ipostaza de „hard“
— se consumă în veacul al XX-lea. Alături de Sublim, fixat în categorial, se
configurează, începând cu Romantismul, o altă categorie existentă deja la
Lessing. Între Estetica urâtului (1853) a lui Rosenkranz şi afirmaţia lui
Apollinaire („Azi ne place urâţenia, la fel ca şi frumosul“) ori constatarea lui
Herbert Read („Arta nu trebuie corelată şi nici identificată cu frumosul“)
estetica operează mutaţia — pentru că e obligată s-o facă! — a vechiului
„soft“ în poziţie tare, de „hard“. E drept, Frumosul rămâne deocamdată ca
termen de referinţă, pentru Gilpin, am văzut, Pitorescul fiind ceea ce a mai
rămas din Frumos iar pentru Rosenkranz Urâtul echivalând cu „Frumosul
negativ“.
A doua categorie este mimesisul ca tentativă, mereu reluată, de
explicitare a raportului dintre imaginarul artistic şi Lume aduce în primplan chestiunea reprezentării. Interpretarea, de către moderni, a binomului
Platon-Aristotel a dedus ezitarea de a defini Mimesisul ca verosimilitate în
sens natural (<eikos — posibil) sau ca verosimilitate în sens cultural (<doxa
— opinie), de unde caracterul aporetic al categoriei şi, în consecinţă, atrofierea acesteia în favoarea semiosis-ului ce apasă, se ştie, pe autoreferenţialitatea textului, dacă luăm în discuţie imaginarul literar. Numai că ipostaza
— în sensul de „hard“ — a Mimesisului, chiar dacă fragilizată astăzi prin
sintagme de genul „iluzie referenţială“ (Roland Barthes), nu dispare.
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Acelaşi secol reia lectura lui Aristotel din Poetica şi redescoperă adevărul că
grecescul mimesthai (= a imita sau a reprezenta) implică şi recunoaşterea
(anagnorisis), ceea ce face ca Mimesisul să-şi păstreze valoarea cognitivă,
finalitatea lui constând în stabilirea de raporturi şi de a da un sens acţiunilor
omeneşti, de vreme ce recunoaşterea îşi produce efectul şi în afara ficţiunii,
adică în Lume. Altfel spus, prin anagnorisis, mimesisul preface mişcarea
lineară şi temporală a lecturii în sesizarea unor fenomene unificatoare.
Lucrul a fost observat de Northrop Fry (1957), apoi reargumentat de către
Paul Ricoeur (1985) şi reafirmat, recent, de Antoine Compagnon (1998)5.
Pentru Ricoeur de pildă mimesisul are o funcţionalitate dublă — configurativă (intrinsecă reprezentării) şi mediatoare. Mai simplu spus, tocmai caracterul ficţional (ce nu înseamnă fictiv!) al operei literare sau
plastice determină cele două funcţii le mimesisului şi invers, ca într-un arc
hermeneutic sui-generis. La o privire retrospectivă această categorie
centrală a Esteticii a fost, de-a lungul timpului, puternic polarizată: dacă
Realismul fructifică în exces credinţa că mimesisul produce o
iluzie/alternativă la lumea reală discursul semiotizat de astăzi denunţă, tot
în exces, mimesisul ca iluzie a unui discurs adevărat despre lumea reală.
Elasticizarea, mai exact: polarizarea, categoriei ce îşi conservă prestigiul
„hard“ se datorează revizuirilor periodice, coagulate în summa „softurilor“
ce, pe de o parte, slăbesc puterea canonică tradiţională a categoriei şi, pe de
alta, o reconfigurează după legea mişcării pulsatorii, de sistolă şi diastolă.
Primul pol este problematizat, astfel, dintr-o perspectivă psihologică de
către estetica intropatiei de la finele veacului al XIX-lea, dar cu reflexe în
aşa-numita „critică de identificare“, pe linia J. P. Richard — G. Poulet.
Pentru Theodor Lipps plăcerea estetică, altă categorie estetică
fundamentală, e definită drept „autocontemplare proiectată în obiect“,
accepţiunea fiind afină cu aceea, clasicizată, a mimesisului ca (auto)
reprezentare. O altă reconfirmare, din unghi mai mult sociologic, întâlnim
la G. Lukács, pentru care Mimesisul — ca particularizare a raportului dintre
Obiect şi Subiect — este „o înstrăinare de sine, urmată de o regăsire a
Sinelui“ (definiţie exemplificabilă cu „intrările“ şi „ieşirile“ cititorului din
romanele lui Rebreanu). Pentru teoria receptării în gramatica lui H. R.
Jauss Mimesisul devine „desfătarea de Sine în desfătarea cu Altul“, dedusă
fiind din ambiguitatea structurală a receptării textului ficţional. Celălalt pol

5 Cf. Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Litérature et sens commun, Éditions du
Seuil, Paris, 1998, p. 111-160.
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din alcătuirea canonului mimetic a fost circumscris şi impus de către
structuralism. Ideea că referentul ar fi produsul unui semiosis şi nu un dat
preexistent a fost susţinută, cu aluvionări din sfera disciplinelor lingvistice
de Barthes, Rifaterre sau Genette, ultimul înălţând textul la rangul de
categorie (prin ipostazele sale de para-, meta-, arhi-, ş.a.), destinată —
intenţional cel puţin — să elimine semnificaţiile, enunţate ale categoriei.
Mişcările din interiorul acesteia îi certifică, paradoxal, valoarea canonică şi
atunci când există pericolul real de înlocuire.
Aceste raporturi contrapunctice, exemplificate mai sus, dintre cadrul
„hard“ şi conţinutul „soft“ particularizează, în estetică dar şi în alte domenii
de cunoaştere, universalitatea canonului în procesul istoric al regenerărilor
sale.
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Grecia
De ce nu m-am dus niciodată în Grecia?
În fond e prima ţară pe care am cunoscut-o
mai bine.
În ea toate erau la locul lor.
Poeţii în infern
fireşte din dragoste.
Socrate în faţa bărbaţilor Atenei
care oricît se munceau ei
nu-i puteau face nimic.
Platon în peştera cu umbre
ale ideilor.
Diogene Cinicul într-un butoi
atît de confortabil
singur.
În fond asta cred că s-a întîmplat
n-am vrut de fapt altă Grecie.

O călătorie în China
Aşa cum alegi cu beţişoarele în li jiang
bobul de orez din bol
acolo sub muntele de jad
lîngă templul arborelui cu zece mii de flori, de imagini
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despre care scrisese deja o carte
întreagă de poeme sibilinice
ion mircea fireşte fără să-l fi văzut vreodată
iar cornel ungureanu tot acolo leşinase cu adevărat
în mijlocul pieţei de zarzavat şi mirodenii nemaiîntîlnite
acolo la peste două mii de metri altitudine
trezit cumva de tînăra franţuzoaică picată din senin
tocmai atunci în lumea aceea galbenă
printr-o resuscitare standard gură la gură
iar noi şi mai albi cum ne aflam
cu nasuri caraghios de mari
de care rîdeau ţinîndu-se de burtă copiii chinezi
din mijlocul unui sat de munte la graniţa de sud thai
care în chineză înseamnă şi elefant
adică la cea cu thailanda
acolo trăieşte încă protejată în pădurea de bambus
singura pereche sălbatică
de urşi panda cu care se mîndresc
mai multe popoare conlocuitoare ale căror origini
sînt deja pierdute căci ei sînt doar nepoţii
celor strămutaţi aici
ai bunicilor lor studenţi
din toate părţile chinei
din timpul revoluţiei culturale al cărui învăţat
e marele mao
lui i se înalţă şi acum
înflăcăratele imnuri.

Dincolo de perdea ce se vede?
Dincolo de perdea ce se vede?
După var cărămida
roşie de carne
a casei cu chirie
nu lunară aşa cum se cere îndeobşte
ci clipă de clipă.
După pleoape
după păr
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după unghii şi dinţi
ce muşcă cu sete
dimineaţa ca dintr-un măr crud
după tuşitul scurt
ca dintr-o prezenţă inoportună –
ce se vede?
Pe umărul tău drept s-a aşezat
fără nici o greutate.

Apa neîncepută
Poemul de încheiere începe chiar de aici
din punctual final
din care întoarcerea nu mai există ştii
e ca la malul unei ape noi
care-ţi apare deodată drept în faţă
inexistentă pe orice hartă a lumii
oricît ai căuta-o
o apă neîncepută cum se zice.
Ea scaldă malul fărîmicios de nisip roşu uscat
ca de sînge uscat la soare pe atît amar de drum
pe care ard încă tălpile celor desculţi
desculţi aşa cum se naşte
dintotdeauna oricine.
Tot pe el, pe acel drum
croit de el însuşi
scade, clipă de clipă, pas cu pas
oricine
scufundîndu-se încet în depărare
aspirat de un vacuum de crepusculul
aprins ori de un nisip mişcător
roşu uscat.
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Portret
Cum era pe dinăuntru aşa şi pe dinafară.
În locul inimii o carte neterminată.
Ştersături, fărîme de cuvinte necunoscute.
Între filele ei doar cenuşă galbenă
dintr-o materie vie.
Pulbere pe care o împrăştie uşor aerul
la cea mai mică respiraţie,
la clipirea ochilor săi deschişi
cum stă îmbrăcat în piele de om
singur.
Doar lună plină în pustietatea albă asurzitoare
a somnului.

Elegie
S-a dezvăţat să alerge.
Era cel iute de picior, dar uite
s-a dezvăţat să alerge.
Rînd pe rînd
toţi se vor dezvăţa să alerge.
Să vorbească singuri.
Să sară coarda peste curcubeu.
Să întoarcă încet capul fără atîta frică.
Să se aplece sincer.
Să dea bună ziua cînd înfloresc printre spini
primii salcîmi.
Să caute cîte o literă nouă dintr-un cuvînt nou-nouţ
în nisipul
pe care îl spală repede valul.
Să strige înăbuşit ca de pe fundul unei ape.
Să vadă întunericul verde
cum se întinde cum năvăleşte aici dincolo peste tot.
Să lăcrimeze puţin însă
numai după.
Să adoarmă apoi dus
singur singur singur.
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Cîntec
A uitat totul.
Un foc instant.
Fum.

La urma urmei
Omul este un animal marin care trăieşte pe uscat
şi care ar vrea să zboare (Carl Sandburg)

La urma urmei pe ce calci?
pe apă,
pe nisip mişcător,
pe aer,
pe fund de mare
ca într-un un cimitir marin
viu?
O, animal marin expulzat
pe uscat,
cu aripi cît palma,
boante,
cu degete subţiri ziua
care învaţă greu dansul,
mersul pe jos
numai după ce uită să-noate.
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Vasile Igna

CAPCANELE (II)
8.
Aici e acolo, dincolo e
cel de toate zilele
îmbrăcat ca un Mire
cu trei cununii suprapuse.
Plânge înainte de vreme, spuse,
cum
plâng pruncii în pântecele mamei
cu cordonul strangulat de curba
în ac de păr a bunicului Gauss.
Aici fizica e în repaus
vorbește despre muzică.
Acolo lumina dă brânci
cu o înduioșătoare insolen#ă
unui violoncel de joasă frecven#ă.
9.
Aproape că po#i trece cu vederea
forfota dimine#ii, ieșirea din tunel,
îngusta #eavă de pușcă a zilei.
Susul e jos și josul se uită la stele.
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Cineva, poate chiar el, se mișcă
în două câmpuri deodată, cu ácele
ceasornicului cioplite din brișcă
unul în Vale, altul pe Deal,
unul logofăt, altul telal.
Nu e deloc complicat, zice,
fericirea lipsește peste tot,
guma șterge și râvnă și price
și turnul de veghe, chindia
în care-s pitite capcanele ei
și frânghia
coliviilor înstelate ale nop#ii.
Una curge, cealaltă stă pe loc
și amândouă ajung deodată
și se pitesc sub obroc.
Ciudat, ce-i drept, dar vremea-i
scurtă, rară, Pământul cât un măr.
Frate de supt cu Dracu’
și-al Nebuloasei văr.
10.
Meșterul își merită numele.
El știe cum se sting stelele
și cum lumina se-ntoarce spre el
ca săgeata ce despică firele de funigel
numărându-le.
Între două capcane stă prada
vânătorul-copil înva#ă azbuchea
se privește-n oglindă
scrie ridurile, redesenează
o veveri#ă și o ghindă.
Pagina e invadată de mărăcini
buruieni spermatofite
brusturi și urzici ofilite.
Aruncăm o privire
spre un aeroplan
și spre un ceas cu cuc
ce cântă năuc
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de un veac și aproape un an.
Deasupra lui nu e nimic
doar un lan pitic
de pelin
și nimicul durează foarte pu#in.
11.
Altfel, lumina închipuie snopi
de raze, dealuri, pajiști și râpe în care
se-adună șerpii, lighioane cu solzi
de bazalt și ochii cât drobul de sare.
Luna e lichidă și transparentă
alunecă printre ere
în curând vor sosi mutan#ii
și o vor bea ca pe-o halbă de bere.
Biete-cuvinte sunt toate cele
de a#â#at focul, surcele
ceva-ceva mai vrednice
decât fierbin#eala din sfeșnice
și mai milostive decât sloiul
ce tulbură undele Lethei
când se înfoaie puhoiul.
Dar
alături e un strat cu mărar
și deasupra, pe un bra# de lampadar,
o Regină purtând un singur pâslar
căptușit de varice
și sânii pierdu#i la arșice.
Numără în gând
unu-doi altul la rând
nicicând numerii n-au fost
mai singuri și mai fără de rost.
Ca asinul în turma de oi
știa totul despre noi
mușcase din slava deșartă
neînsemnată încă pe hartă
a Zeului cu tolba spartă.
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12.
El care fuge de propriul chip
e ostatecul Iernii și hrană jivinei
din sângele pudic al preoteselor.
Va reveni în poem, cândva,
resemnat, solitar, surghiunit
în capcanele lui precum pâinea
în spicul de grâu, vecin al neghinei
din Lanul Reginei.
Piatra acoperă totul:
lespede-i aripa stângă a fluturelui
cremene-i gura omizii
precum fa#a nevăzută a cărămizii,
piatră de moară e inima lui
de pisică și leu
cu arterele pline de seu.
Doar că sub rochia de so#ie săracă
așteaptă goală Regina Insomniacă
cu sânge grunjos de dădacă.
Să-i placă, oare, ori să nu-i placă?
Vals negru, fără de capăt epitalam.
Se lasă seara, nop#ii mă înham.
13.
Un altul, poate el însuși,
amândoi în același loc și niciunde.
Așteaptă ivirea zorilor
dar petalele nu se deschid
porunca lor e ferecată în zid
deasupra cu pecete de sare
soră cu furtuna și iarba de mare.
Urme de sânge poartă poarta străinei
inima înaintează cu pași mici
se furișează între sânii Reginei
și se face pricolici.
Aici sunt toate capcanele.
Vacile Domnului rumegă portulanele
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rămâne doar urzica moartă-nflorită
cu ochii deschiși și corola strivită.
Nu se vede nimeni așteptând.
Unul intră altul iese din rând.
De unde, totuși, această mu#enie
ce dezleagă de carne oasele peștilor
la Vovidenie
încuie numele în prenumele Fiului
și dă tuturor câte o servitute?
Tot atâtea victorii, câte războaie pierdute.
14.
Eroii și barbarii vin pe furiș
poartă cămăși înstelate și șiș
ascunse sub piele
ca niște pleoape transparente de iele.
Caii lor cu jar sub copită
au cozi de diavol și coama zburlită.
Aproape de moarte, de moară,
ei moartea o înconjoară
cu gardul de sârmă al fricii.
Dar, precum aricii
cu părul perie,
nu se mai sperie
degetele lor apasă corzi de lână
se topesc și curg în #ărână.
Eu mai rămân pu#in.
Barbarii și eroii așteaptă la ușă
cu prăzile-n cârci și-n căușe
mai vulnerabili acum
cu plete de iarbă și fum
dezvă#a#i de triumf și victorii.
Și solii așteaptă să ducă misive
cu litere mari și cursive
pe a căror poartă
scrie că moartea e moartă
și pusă-n sicrie.
Că miroase a fum de tămâie și sare
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ca o momâie oarecare.
Că doarme cu palma la gură
și că tușește-nfundat
ca un soldat abia reformat.
Dar de-ndurat nu se-ndură.
15.
În estimp
într-o parte a dispărut lumina
în cealaltă întunericul s-a prelins
lăsându-te dinadins
pradă veștilor ei ce trimite
scrisori din Pie#e tihnite
ori, deseori, mai spre diminea#ă,
din Mall-uri cu pere#ii de cea#ă.
Și din amfora sa cu toarta de lemn
ies, la un simplu îndemn,
mâini cu degete arse de ger
un costum pauper cu butoni la rever
buze cu rujuri de sânge
și câteva buburuze nătânge.
Undeva paște o turmă de miei.
Se aude un greier și trei clopo#ei.
Și cineva ce vorbește despre sânii ei,
deși reputa#ia lor e demult apusă.
Acum dogoresc ca raza nesupusă
a unui far cu oglinzi aburite.
Și tu ești cel de pe urmă comite
care i-a văzut unduind fără vânt
și fără îndemn de cuvânt
printre copacii de fosfor ai stelelor.
De mână cu paznicul ielelor.
O capcană. O magnifică disolu#ie.
„Și acum ce ne vom face fără barbari?
Oamenii aceștia erau totuși o solu$ie.”
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Hanna Bota

zodia cancerului
sub zodia cancerului m-am născut.
ce înspăimântătoare trecere de la fiin"a acvatică,
de la cel ce-n lichid amniotic e-nvăluit ca de o pătură,
purtat, hrănit, încălzit, protejat în pântece de mamă,
la creatura terestră respirând cu propriii plămâni
pe propriile picioare deplasându-se
hrănindu-se cu propria gură
mistuind cu propriul stomac,
având cordonul ombilical tăiat definitiv.
degeaba libertatea aceasta,
prea departe nimeni n-ajunge
tot pe planetă ne învârtim
aceeași atmosferă respirăm,
cine știe de câte ori mi-a trecut prin nări
aerul expirat de oricare dintre voi
m-am născut dintr-un uter de mamă
doar ca să devin un fetus într-un pântece mai mare
legată cu un cordon ombilical care
îmi trece fix prin moalele capului
un sânge de lumină curge și-mi hrănește creierul
coboară în torace, abdomen, vintre,
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coboară până-n călcâi
un cordon cranian care încă mă "ine aici
până voi crește-ndeajuns ca să mă nasc dincolo,
din pântece în pântece trecând
nu există spa"ii goale în fiin"ă
unde nu umpli tu, umple un altul
nemilos
dacă nu cau"i liniștea
o vor umple al"ii cu "ipete,
în pântecele acesta planetar
suntem cu to"ii la grămadă,
nu cum eram în bur"ile mamelor
singurii moștenitori ai spa"iului,
aici dacă nu cunoști iubirea,
ura te va mușca, triste"ile,
ca niște depresii lungi, râme gre"oase,
mintea te minte
î"i servește informa"ia ca s-o crezi;
de-ai avea adevărul direct,
n-ai mai avea nevoie de ea,
ar dispărea pur și simplu,
dar cât timp cordonul cranian te "ine în acest pântece
mintea te "ine captivă
toată trăirea fiind doar un gând
e semn că ne vom naște într-o altfel de patrie, curând

captivitate terifiantă
clipele de amintire sunt lungi de tot, "in parcă vie"i întregi
se-ntind genera"ii
cu strămoșii mei înghesui"i
ca-ntr-o conservă cu felii suprapuse
întotdeauna mi-e teamă c-o să rămân captivă
într-o astfel de clipă,
că voi fi nevoită să-mi retrăiesc toate secundele
cu toate variantele de alegeri posibile
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să retrăiesc toate vie"ile strămoșilor mei
cu toate posibilită"ile altor alegeri
să retrăiesc via"a tuturor pământenilor
eu fiind ei
știind că un organism unic suntem cu to"ii
celule ale unui gigant numit umanitate
din preistorie până în prezent
un uriaș
violent și primitiv în esen"ă
și-atunci îmi doresc mult să fiu o uitucă
amnezică să fiu, fără amintiri,
fata aceea dementă,
nici trecut, nici viitor,
doar acest-acum-gol-prezent-plin-de-tăcere
de poezie
de poezie și-atât

mama
mama citește biblia și dorește să moară
spune că a avut o via"ă lungă și bună
și n-ar vrea acum la sfârșit s-o dea în bară
nu vrea neputin"ă și boală deloc
așa că citește, citește, crede c-așa îl va convinge pe dumnezeu
că e gata de plecare
sau poate citește ca să descopere punctul slab al celui de sus
prin care să-l constrângă s-o ia
tata s-a dus
iar ea îi reproșează plecarea,
îi reproșează c-a lăsat-o la urmă ca-ntotdeauna
că toată via"a s-a pus pe sine pe locul întâi
la masă servit primul cu ce era mai bun,
la muncă și laudă primul
la drum pornind în frunte
îmbrăcat cel mai bine
câștigând și împăr"ind banul el cel dintâi.
că dragostea fetelor lui tot el a adunat-o cu nesa".
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că toate greută"ile mărunte pe umerii ei le-a lăsat
atârnând cât greută"ile a șapte copii
mult mai mult decât un bărbat ar duce vreodată
acuma, la moarte, tot el a luat-o ’nainte
lăsând și singurătatea în desaga ei de
femeie părăsită pentru a trăi
acest rest de via"ă nemaidorit
măcar cu moartea de-ar fi fost generos
s-o lase pe ea întâi s-o guste
s-o lase pe ea mai întâi să se-nfrupte
nu te mai jelui, mamă,
nu mul"i au parte de atâta răsfă",
iubită de copii, gineri, nepo"i
degeaba.
o aud cum vorbește-n surdină și pe tata îl ceartă
în timp ce mai dă o pagină din carte
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Traian Ștef

Sonet
Un scaun de lemn stă singur la o masă.
I-e șlefuit șezutul, ars spătarul
De vremurile ce-au gustat amarul
Și oamenii care-au trecut prin casă.
Lăsate-au fost și cartea și amnarul
Urmașilor, de moșii duși la coasă,
Sau la o sărbătoare mai voioasă
Decât petrecerea în jos, cu carul.
Al meu e meșterit peste măsură,
În margini, col$urat cu ferăstrăul
Și scrijelit cu dăl$i pentru sculptură.
Sunt ro$i și brazi dar și o știrbitură
Pe unde s-ar vedea aproape cerul
De-ai sta-n genunchi, cu mâna pe scriptură.
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Un singur poem

Andrei Zanca

***
Stau pe prag și plouă.
plouă înserat peste grădini.
Picuri de liniște între picuri de ploaie
se mistuie-n adânc, cât cuprinde privirea cât adânc de auz
ca o durere stinsă
în splendoare, însă
cum să faci o disec#ie
când lipsește leșul?
Suferin#a coboară ori înal#ă
dacă o traversezi fără jeluire
și nu intri în mezalian#ă cu ea
însă prea mul#i rabdă.
rabdă cu o febrilă
nerăbdare.
Să fie astfel încât, dacă durerea și suferin#a
nu cunosc un răgaz, să ne obișnuim
încet și cu ele, cu această
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via!ă pe caste în care ura
urcă și dispre#ul coboară?
De copil mi s-a tot spus
din toate păr#ile, cine sunt
cine trebuie să fiu, însă eu
știam de pe atunci că-s altul
funciarmente inadaptabil
într-o lume în care
nu există cetă#eni
doar supuși
Aproape toată via#a
mi-am petrecut-o camuflând asta
altminteri lumea m-ar fi terminat de la o zi la alta
asumarea - m-ar fi frânt
m-ar fi băgat în groapă, vorba lui Kleist:
„pentru mine nu există
remediu în lumea asta“
Într-adevăr, dacă vrei să în#elegi, să ier#i un om
ascultă-i povestea copilăriei.
Pare că totul se trage de la rănile
netămăduite ale copilăriei.
eu am încercat să folosesc cele scrise
spre a descoperi cele nescrise, atemporale și concomitent, actuale
am băut cu to#i spre a fi privit
ca unul din ei, și-am citit biblioteci întregi
spre a mă convinge c-au mai fost
și mai sunt și al#ii ca mine
și tot însingurat am rămas
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în vreme ce mul#i marșau
și se adaptau, însă lumea
devine, se preschimbă, pe potriva
a ceea ce iubim, cui ne dedicăm
în timp, nu-i așa?
Mul#i îndrăgesc însă lucrurile, făcăturile
profitul și puterea, mai mult decât aproapele
cum spunea și Bunicul: fără de dumnezeu
în inimă, nici unire, nici vreo schimbare.
iar, dacă nu intervine în lume e pesemne
spre a ne trezi, spre a vedea ce am făcut
din ea – și a surâs, ca un copil.
mintea justifică totul. inima, nimic.
și astfel, solitudinea mea a sporit în vreme
însă nu am fost și nu sunt niciodată singur.
de vreme ce haosul e tot ce încă nu se în#elege
tot pe-atât de lipsit de întâmplător e hazardul.
fiecare-și poartă-n cârcă păcatele.
unii le regretă, al#ii le dosesc
în adânc cu o împăcată ură de sine.
Să te asculte cineva fără întrerupere, face bine
însă cine te mai ascultă acum, când timpul e un lux?
Vine o vreme când din toate căr#ile
de pe rafturi, nu mai deschizi decât două-trei pe care le ai la inimă
Să existe undeva un meleag în care
ac#iunea să nu mai fie urmată de o reac#ie?
Aici ne lasă pădurile.
se retrage încet și
îngerul apelor
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totul pare a fi ca atunci când prin gândirea
fără de conștientizare se ajunge într-un punct
dinspre care începe autodistrugerea
și nu mai posibilă nici o reîntoarce.
Când bezna înghea#ă, demonul
apare în costum, vorbind cu
glas de serafim
Așa a fost să fie?
Plouă. plouă firav.
și eu sunt încă tot pe prag
și-ncet mă pătrunde mireasma
pământului umed coborând adânc
peste o pace nestinsă

85

Poeme

Gellu Dorian

RMN
Ea era frumoasă, o femeie neaşteptată,
era acolo, i-am întins mîna
şi mi-a răsădit într-o venă o floricică albastră,
o priveam în ochi şi doream să o uit,
eram în halat albastru, foşnea pe mine ca o mare
pe nisipul încins, depărtările
se apropiau printr-un tunel alb, în care am intrat
cu picioarele înainte,
mi-a aşezat pe urechi căştile ca mîini nevăzute lui Ulise dopurile de ceară,
în mînă o pompiţă de panică,
dar eu eram fericit şi pierdut,
ea doar frumoasă şi nevăzută,
în toată călătoria mea m-am gîndit doar la ea,
zgomote vagi, ca dintr-o muzică îndepărtată,
scrîşnete de unde magnetice prin zona pelvisului,
milioane de ani i-au trebuit luminii
pînă în ochii mei s-ajungă,
azi n-o mai văd şi este,
stau întins şi lung şi zic
domnişoară mai nimic
pe sub soarele pitic
aurit şi mozaic –
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îmi sunau în cap aceste versuri
şi mai departe:
era era frumoasă ca umbra unei idei,
iar ideea de femeie
trecea din capul meu în femeia
care mă extrăgea din acel tunel ca din uterul altei femei
căreia nu-i puteam spune mamă,
în ochii ei nu eram nou-născutul
cum ea era în ochii mei
frumoasă şi a altui bărbat
care îi mîngîia umerii ca Fidias blocul de marmoră –
eram atît de departe cu gîndul, ieşind
din cerul albastru în care am fost îmbrăcat,
gol puşcă pe al cărei trăgaci
degetele ei scriau verdictul: nu fi trist, mîine
vei fi fericit pe pămînt, alături de mine...

Placenta
Era bine acolo, ascuns, într-o plapumă sîngerie,
numai cerul mă putea privi cu nenumăraţii lui ochi
printr-unul singur,
în rest mîngîieri de flori pe pămînt reavăn,
zdrenţe de nori cîteodată, ploi
scurte şi calde, tunete doar în depărtări, fulgere
ca nişte destrămări ale luminii într-un tablou electric,
nici un pericol,
era bine acolo, ascuns, într-o plapumă sîngerie,
nu peste mult timp am fugit de acasă,
nenumăraţi ochi mă priveau cu adevărat
numai cel singur şi îndepărtat nu ştiam dacă mă mai priveşte,
flori uscate peste tot, pămînt sterp, secetos,
nori furioşi, negri, grindină, ploi reci,
tunete în chiar urechile mele, fulgere
în lumina ochilor mei,
numai pericole din toate părţile –
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era bine acolo, ascuns într-o plapumă sîngerie –
de cîte ori deschid ochii
de atîtea ori e dimineaţă,
de cîte ori închid ochii
de atîtea ori e noapte,
sute, mii de nopţi pe zi,
sute, mii de dimineţi într-o singură zi,
şi asta încă nu e nimic,
pe la miezul nopţii brusc se face ziuă,
somnul lepădat al trupului meu alunecă din pat
ca o blană de arici,
oricît aş clipi, doar ziuă, doar lumină,
nu tu noapte, nu tu dimineaţă –
era bine acolo, ascuns, într-o plapumă sîngerie,
numai cerul mă putea privi cu nenumăraţii lui ochi
printr-unl singur,
întors acasă
nu mai pot privi în ochii nimănui,
doar în cel singur, departe, în cer,
clipind clipă de clipă, clipă de clipă, clipă de clipă –
era bine acolo, acuns într-o plapumă sîngerie...

O elegie
Sunt aceste mîini mîinile tale, acele mîini
cu care mă mîngîiai noaptea prin somn
cînd împleteai visele ca pe nişte flanele din care ieşeai
ca o felină dintre tufişuri,
mîinile astea pline de vene ca nişte pîrîiaşe
prin care asculţi pietrele măcinînd zilele în ore,
orele în secunde, secundele în făina
pe care o faci aluat dospit, pîini crăpate,
pline de pîrîiaşe secate
prin care îţi goneşti insomniile noapte de noapte,
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ca pe nişte iepuri din stratul cu morcovi,
sunt ele atît de reci şi tăcute, acele mîini
cu care îmi pălmuiai faţa cînd nu ştiam
de unde vin, încotro mă duc,
cînd prin sîngele lor vuia disperarea
ca o dimineaţă din care rostogoleai soarele
ca pe un disc din care se auzea vocea
unei cîntăreţe de peste ocean,
mîinile tale pe ale căror degete au stat
inelele părului meu, acum o amintire
ca aurul absent dintr-o visterie prădată, subţiri
şi pline de ierni friguroase
din care vor ieşi brînduşe fericite ca nişte gheişe
în sabia unui samurai,
sunt aceste mîini mîinile tale în care am adormit
deseori ca un prunc
şi m-am trezit acum în faţa unui tablou
din rama căruia iese un strigăt
pe care abia îl percep,
sunt mîinile tale
sau numai tu, gata să zbori,
aceste aripi planînd peste faţa mea
foşnind ca un cîmp necosit?
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Sandra Cibicenco

Salutul
seara se lasă încet, luna dă să răsară
în liniile șoselei se ascunde soarele de peste zi
ro#ile mașinii mai că se scufundă în asfaltul încins
aproape topit de arși#a lui august
în stânga, de-a lungul drumului,
se întinde sanatoriul
pacien#ii lui apar la ferestre și îmi fac cu mâna
chipurile lor sunt șterse
însă dacă privesc atent
printre ele pot zări fe#ele
bunicilor, părin#ilor, fra#ilor, prietenilor
gurile mai întâi sunt încremenite
dar curând oglindesc mișcări nefirești
pentru o secundă mimează mastica#ia
mai apoi, strigătul și plânsul
deschid repede geamul mașinii și le răspund salutului
ei nu-mi deslușesc chipul
însă dacă privesc aten#i
în el pot zări fe#ele
mamelor, so#iilor, fiicelor, surorilor
în dreapta, de-a lungul drumului,
se întinde în liniște cimitirul
crucile de lemn veghează la căpătâiul celor dispăru#i
în umbrele lor, dacă privesc atent,
pot zări fe#ele
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bunicilor, părin#ilor, fra#ilor, prietenilor
panglicile coroni#elor de flori foșnesc în adierea vântului
deschid repede geamul mașinii și le răspund salutului

Cap de familie
este cel mai respectat membru al familiei
adică autoritatea supremă din casă
de el ascultă to#i, aten#i și cumin#i
pe vremuri era pălmuit uneori, fiindcă se bâlbâia sau tăcea brusc
dar în timp s-a vindecat de asta
și-a schimbat până și înfă#ișarea
acum e mai suplu
s-a înăl#at
poartă straie colorate
vorbește întruna și poruncește să i se dea crezare
sâmbăta membrii familiei și-au păstrat obiceiul de a-l șterge de praf
dar cu grijă, nu cumva #esătura să-i provoace zgârieturi
când dă vreun semn de boală, este dus repede la medic
în lipsa lui, liniște, triste#e
camera se cură#ă pe îndelete
mobila se lustruiește
ferestrele se #in deschise toată ziua
perdelele și tapi#eriile se spală
uneori se văruiesc pere#ii
cu mic cu mare așteaptă nerăbdători întoarcerea lui acasă
atunci
el pășește falnic și încrezător
este ajutat să se așeze pe locul preferat
nu povestește nimic de peripe#iile lui la medic
așteaptă până to#i se strâng în juru-i
și-ncepe să rostească ce vor ei s-audă:
tragedie în Sinaia: o adolescentă s-a aruncat în fa"a trenului!
tragedie în Vaslui: un bărbat și-a înjunghiat mortal cei trei copii!
tragedie în Kuala Lumpur: o aeronavă cu o sută cincizeci de
pasageri s-a prăbușit în mare!
tragedie în Mediterană: o navă cu trei sute de imigran"i s-a scufundat!
tragedie în Pădurea Amazoniană: un virus a ucis to"i membrii unui trib!
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Următoarea-i Dej
(distan"a de la Cluj la Dej se măsoară în filele unei căr"i,
dar dintr-un capăt într-altul se întâmplă atât de multe,
încât uneori tomul se închide la pagina 5)
o zvăpăiată în fustă mini, pe care am numit-o „Colega de compartiment”,
se întoarce de la toaleta unde nu-i apă defel,
molfăie un sandviș, își linge degetele când maioneza se scurge pe ele,
se șterge bine de mânerele scaunelor și plescăie satisfăcută
când simte resturi de crenvurști între din#i
le scoate cu o unghie mare și verde
între timp, entitatea din fa#a mea se descal#ă, pe furiș,
iar eu mă imaginez deodată într-un templu al muștelor
închinându-mă, alături de ele,
unei materii de prisos
cealaltă vietate, din dreapta-mi,
a cărei natură mi-e incertă,
cojește ouă fierte pe care le savurează cu felii sub#iri de salam
dar în micul nostru laborator de miasme mai încape o făptură
așa că la prima oprire facem loc unui important agent de poluare fonică
ale cărui convorbiri telefonice răsună până-n locomotivă
ce bine că următoarea-i Dej
în a cărui gară, binecunoscută printre cei de pe aici,
voi păși acum ca într-o clinică renumită din Occident
cu holuri albe, luminate, mirosind a eter
cu bacterii închise în cuști cu multe gratii
suferinde și flămânde după #esuturi umane
faptul că ne-am oprit brusc în câmp înseamnă o defec#iune
pentru „pământenii” de pe peron ea se traduce prin „în-târ-zi-e-re”
cartea o închid la pagina 5
ambulantului ce vinde de toate pe culoar
îi bat în geam și-i strig:
câte-o pungă de semin"e la tot vagonul! fac cinste!
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Miruna Mureșanu
(Austria)

arta răbdării seamănă cu scrisul de mână
prinde curaj acolo unde sufletul pare în cumpănă
printre lunatice forme și presupuse enigme
prin nostalgii după armonia caldă-a ninsorii
într-o arhitectură a norilor aproape boemă
ca vârsta fugară-a luminii să se ascundă-ntr-un gând
al predestinării absurde a celuilalt timp
prin nesomnul cuvintelor arcuit sub o tâmplă
unde se-ntâmplă întotdeauna jocul final
care nu mai contează aproape deloc
pentru că suferin#a nu trece niciodată cu totul
se mută doar într-un alt timp și-n alt loc
ca moartea să-și păstreze întruna misterul
semănând prin arta răbdării cu scrisul de mână
complicând ceea ce nicicând nu se vede
dincolo mult de poveste
printre forme fugare și-o presupusă enigmă
a sufletului aflat întotdeauna în cumpănă
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împăr#ind fără rest așteptarea cu nimeni
timpul pare să umple de în#eles fiecare tăcere
întorcând într-o zi acasă toate cuvintele
prin visul meu precum un crâng înaripat
înghe#at pe buzele fierbin#i ale lutului
în formă de fluture cu gust de lumină
foșnind între mirare și spaimă extrem de discret
desăvârșind rănile clipei printr-un duh desuet
într-o libertate zadarnică printre crăpăturile clipei
primenind ticăitul orb de ceasornic
încât altădată n-ar putea să fie niciodată acum
prin vârsta luminii micșorată până la inimă
(sub arcada de fum a secundelor)
înveșmântată într-o haină de mirare și taină
încât umbra mea vine#ie dintre cărare și drum
mi-ar putea aminti despăr#irea de ziua de mâine
întorcând acasă toate cuvintele
care trecuseră Acheronul demult
înghe#ând pe buzele fierbin#i ale lutului
hrănind lumea cu pâinea tuturor spaimelor
încât altădată n-ar putea să fie niciodată acum

ca lumina să nu moară înainte de noi
desenam din visul ei umbre cu chipul fericit
de forma arhaică a unei dâre de fum
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despăr#ind evlavia-i caldă în șoapte-ale inimii
prefăcute în drum prin mătasea aspră a dorului
care trece întotdeauna mai greu decât timpul
îngânând peste umerii lumii o muzică gravă
în locul nimicului așezând așteptarea
sau triste#ea cu gust de poveste a vântului
care apleacă obosite secundele spre lut
printr-un modus vivendi cum promisiune a celuilalt moriendi
fără să știe prea multe lucruri despre ultima tule
de parcă înlăuntrul ei ar arde întruna o candelă
în privirea lui Dumnezeu lipsită de patimă
care trece întotdeauna mai greu decât timpul
vindecând rănile minunate-ale lumii
fără să-i ceară niciodată nimic
învă#ând-o cum se poate muri povestind
despăr#ind evlavia luminii în șoape-ale inimii

ascunsă în col#ul oglinzii dinspre asfin#it
imagina#ia clipei părea o mandală cuminte
care uitase ziua dinainte de ziua-ndoielii
cum într-un gol pe care-l decojea printr-o triste#e
sau doar prin bucuria de a plânge
fără-a exagera setea imensă de nimic
a umbrelor captive simetricei îmbră#ișări
a cerului extravertit și foarte singur
pe care nu-l trăda zadarul devenit prea strâmt
dispus să netezească drumul până la tăcere
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precum un martor (al)vremii dinaintea vremii
care păzea Graalul rezemat pe tâmpla-i de pământ
prin reveren#e de-o zadarnică noble#e
care se-nvecinau cu o lumină-a altui timp
prin bucuria de a plânge din nimic
ascunsă-n col#ul lumii dinspre asfin#it

măsuram nop#i de veghe între singurătate și nesomn
decupând rugăciuni într-o biserică de lemn
(pe-un mal solemn al timpului trecut)
smulgând dintr-o icoană foarte veche lacrimi
cum dintr-un paradis de care nu m-aș îndoi
strigând Osana în vasta cerului singurătate
ca depărtarea să devină așteptare
în subteranele memoriei complice doar cu frigul
sau doar cu plânsul din icoana veche
mișcând pe drumul de întoarcere lumina
transfigurată-ntr-o (dez)ordine fără dimensiune
încât aș mai putea striga Osana trecând de mine înapoi
și măsurând Golgota himerică a inimii
într-o biserică de lemn dintre ruine
în subteranele luminii de care nu m-aș îndoi

puteam oricând să-mi imaginez că nu mă născusem
pe măsură ce mă îndoiam de vrajba lumii cu cerul
puteam să cred că prima zi a săptămânii poate fi ultima
printr-un recurs la singurătatea luminii
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într-un revers al pustiei informe a inimii
prelungind o via dolorosa plină de arome
fără a ști dacă frigul închisese fereastra
frântă în silabele reci ale lacrimii noastre
din oglinzile îngustate de fâșia de timp
care adora goliciunea (ne)somnului cu o mie de fe#e
urmând să ne-nve#e despăr#irea de noi
până la starea de nostalgie sau de nimic
sub armura generoasă a celuilalt timp
pe măsură ce ne îndoiam de vrajba lumii cu cerul
putea să fie prima zi a săptămânii sau ultima
ea prelungea o via dolorosa plină de arome
adorând bătăile informe ale inimii noastre
fără a ști dacă frigul închisese fereastra
printr-un recurs la singurătatea luminii
din oglinzile îngustate de fâșia de timp
din albul hârtiei precum o răscruce
schi#ată din umbre între lacrima noastră și cruce

fiind în locul de unde nu puteam să mă-ntorc
lumea părea că îmbătrânise pe loc
adulmecând cu voluptate un mister prizonier
tresărind în golul dintre două cuvinte
unde carnea văzduhului se umpluse de umbre
stârnind (ne)uitarea prin visul luminii thanatic
prin insolite gesturi pline de nuan#e
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într-un tărâm nevindecat al inimii noastre
încât lumea părea că îmbătrânise pe loc
pe un drum adulmecat de încă o noapte
care se odihnea în propria ei grijă de nimic
prin #ipătul surd al bucuriei rămase
prin cântecul de lebădă mut
dintr-un demult al visului nostru thanatic
#esut de lumină la grani#a vie cu úmbrele
într-un tablou al unei clipe lipsite de chip
care se prăbușea în sine mai înainte de a fi
golind de în#eles adâncul celor două cuvinte
dintr-un tărâm al inimii cuminte
în care lumea părea că-mbătrânise îndeajuns
prin despăr#irea elegantă de sinele ascuns
(Din volumul în pregătire
Timpul nostalgiei. Poeme pentru M)
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Nicolae Corlat

areopagul și cei șapte pitici
pe colina din trecere
urcam zi și noapte un cazan cu smoală
bun pentru îmbăiat prepeli#ele rătăcite
printre trestii
așteptam primăvara
să putem dezghe#a iarmaroacele
în care se vând sentimente
se schimbă aurul nop#ilor
pe zile de vară
sau gândurile noastre
presărate pe uluci din care nu mai curg lacrimi
ia sama de închide bine por#ile mun#ilor tăi albi
la noapte vor veni treierătorii din alte timpuri
pas greu lăsat-am pe cărări
într-o tăcere din care curg uneori fuioare de lumină
adâncă
dar nu se arată ochiului, nu
estimp catedrala își mai cioplise un turn
(cel al vegherii urcase până la Dumnezeu)
din capitalele lumii veneau pe rând magii
cu daruri cru#ate la vămi
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încât creșteau peste tot sarmizegetuse
râvnite de mai marii adunători de izbânzi trecătoare
de aur
nu și de tămâie
de smirnă
nu și de evlavie
cumin#enia de dincolo de moarte s-așază într-o scobitură
pe zidul plângerii
fără rost par arborii ivi#i pe cărarea dintre două tăceri
pășești cum ai zbura printre gânduri – aripă fără trup
trup fără aripi
îndestulat la poarta fărădelegii
unde șeicii își dispută fecioara arsă nevinovată în smoală
iar peste toate amfore cu grâne și uleiuri rare din măslini milenari
dezgropate de arheologii clipei tămăduitoare
dar unde ești Tu, Doamne, nu se arată nimeni
nici cuvintele nu au for#ă
să blesteme pământul pe care umbli ca pe apă
#i-am dat atunci nume de statuie
ivită din valuri precum Afrodita
la marginea lumii sub ochiulalbastru al lunii
sticlarii cioplesc în derâdere așchii
pentru eternitate
tu privești prin ochean cum apele se retrag
iar în locul lor se naște câmpia de piatră
peste care curg raze precum așchii de sticlă
poetul se portretiza pe sine
la o margine de nici o apă
până realitatea scoase tăișul la vedere
de departe se arătau cele șapte umbre
călătoare în afara perceperii noastre
gravita#ia se opune distan#ei
Alfred, nu mai număra stelele
locul lor e de-a pururi altul
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și nu vei ști niciodată ce numeri
dacă sentimentele-s corpusculi infinitezimali
de lumină
care matematician va scrie într-o zi teoria
potrivit căreia noi doi să ne aliniem
într-un timp oarecare neaflându-ne locul
într-un univers ce va risipi toate cuvintele spuse
sau tăcute

Desfidere
rătăcești printre colinele sufletului
pe albe drumuri fără întoarcere
deși știi că întrebările sunt semne ale hăului
din care nimeni nu s-a întors încă
accep#i semnul ca pe ultima strângere de mână
adulmecând în aer ziua
noaptea are muzica ei liniștită
te atrage ca un magnet
nu știi să ieși întreg din ea
umbli singur pe străzi
orașul e-n beznă
departe
se cern glasuri de cocoși acvatici
pe cerul tău e iarnă finală

Statuiele lor păreau din piatră
ne imaginăm depărtarea ca pe un grup statuar imens
spre care de jos privim tâmp
și spunem: așa ceva nu s-a făcut de oameni ca noi
în jur tăcerea face luna să lucească intens
ne transpunem pe suprafa#a astrului și vedem aievea cum din aer
se cern sumedenie de făpturi
cum li se modifică formele dimensiunile
cum din noi înșine se desprind umbre
inundă ceea ce aici am numi cărare
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pe care umblăm nestingheri#i
în solitudinea pustietă#ii
și totuși de undeva acorduri fine străbat
nebănuita ninsoare
se cern în jur unde sonore
liniștea cântă

***
se pierde o clipă din imensitatea ta
timpul se lasă adesea ucis de cei ce cred că știu măsura lui
dar boabele de nisip nu-s timp
milimetrul de pe cadranul ceasului nu-i timp
așteptarea ta nu-i nici ea timp
?dar iubirea, iubirea e timp, întreabă un copil
bunica se preface că n-aude întrebarea, toarce mai departe
fir negru de tămâie
în biserici se cern suflete
preotul e un fel de zeu
îl vezi plutind în fa#a altarului
credincioșii plutesc și ei într-o stare imaterială
totu-i permis în rugăciune
dar timpul?
ascul#i acorduri de pian
în dimine#i cu frunze căzătoare sub greutatea luminii
din tine se desprind sentimente
le vezi cum se depărtează
devii gol
o fiin#ă cât o mie de umbre
ia locul neantului
nimeni nu o vede
și totuși e acolo
și totuși aici nu mai e aici
când ceva începe se și termină
lasă imensitatea să treacă prin tine
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precum căderea frunzei
nemăsurată de nimeni
precum fiin#a
precum mugurul
precum totul
ne-gândul
ne-umbra
ne-numitul
...

Ruine
ne descompunem
nu mai suntem de piatră
arogantele noastre #esuturi
cedează
aș vrea să mă duci prin toate cetă#ile acelea
părăsite
iar târziu de tot
să faci din mine o ruină
ca cea care am fost
și n-am știut

Solitudine
îmi place singurătatea ta
ești ca o fortărea#ă de care n-a auzit nimeni
fără apărători
doar tu încă vie
între ziduri de piatră
pustie

Toamnă
cuvintele cad
unul câte unul
și tu știi că-mi lipsesc
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deși nu mai ești
să aștep#i înserarea
în muntele de-atunci
nu mai stau singur
mimez uneori fericirea
alteori triste#ea se-arată surâzând
și tu știi că toate astea au un singur rost
alteori privesc precum orbul
spre centrul pământului
numai moartea ta nu o văd
numai tu nu ești nicăieri
...

vezi schelăria aceasta de sunete?
medicii nu spun nimic atunci când pe fa#a ta apar drumuri
nestrăbătute de fantome ce trec uneori prin tine
tac atunci când încep să #i se deșire pe rând membrele
când creierul începe să curgă pe asfalt uscându-se ca o meduză
tac și tac atunci când încet dispari ca și cum n-ai fi fost
când toamna se așterne cuminte peste amintirea ta
în loc de frunze cad peste tine cuvinte îngălbenite, goale de în#eles
iar tu rămâi departe într-un giulgiu de gânduri ascunse
în speran#a că cineva va săpa mâine
și va găsi oase de cuvinte aruncate în taină

a fost demult
ai rămas în mine ca un basm spus atunci de bunica
între timp urmele ei s-au șters din min#ile noastre
din tine dăinuie un parfum ca cel al crinilor roșii
și un nume dat tainei ce deschide uneori
orizonturile din care străbat imagini atât de clare
că mă cuprinde mirarea că ești departe
și că mâinile mele întinse află numai hăul
în care mă zbat fără cunoaștere
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Alexandru Sfârlea

,,STRANIETATE FĂRĂ OM”
(Dinspre conceptul lui Vlad Moldovan)

(... Mie îmi pare limpede
contrastul asurzitor de banal
dintre limpezime și fast :
într-o oală plină ochi
cu praf stelar,
viermele hermetismului
nu se știe pe unde respiră
(precum cel din măr)
dar roade lihnit,
îi vine să plângă
de mila Universului ticsit
cu enigme stâlcite
– ca niște baionete înfipte-n beton -–
și-atâtea mor$i neanun$ate
mustind de neclaritate la rândul lor,
în stele pitice și găuri negre –
ei văd doar Lira de pe cer, a lui Orfeu ...)
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Sensuri
Nu e de crezut că între două sensuri pauza înseamnă lipsă de sens.
Uneori pauza poate semnifica chiar mai mult decât – însumate – cele două
sensuri între care se află. Prin urmare, e de în"eles ce densitate de sens
poate apărea prin adunarea celor două sensuri cu sensul pauzei dintre cele
două sensuri. La o adică, cineva se poate rezuma doar la sensul pauzei,
părându-i-se că el e mult mai miezos decât cele două sensuri pe care, de
fapt, nu le separă, ci le împreunează. Asta – de parcă cele două sensuri ar
reduce oarecât din substan"a/ importan"a sensului din pauza sau chiar din
sensul pauzei care le unește. Firește, putând exista și ipostaza viceversa,
când sensul pauzei împu"inează suma de sens ob"inută prin adunarea celor
două sensuri pe care le leagă. (Pentru că dacă nu ar fi pauza/ intervalul, nu
ar mai fi doi stropi, ci unul singur. Ca și cum – două sensuri în minus,
dispărând unul din stropi, inclusiv ca sens, sens și pauza dintre el și celălalt
strop, de asemenea ca sens. Apoi, când te gândești la sensul pauzei, al
pauzelor, altfel gândești și despre via"ă, modificându-"i filosofia
existen"ială, tu – spre bine, al"ii, probabil, spre rău/ pesimism. Sau invers.)
Orientarea lor, a tuturor celor trei sensuri, putând rămânea aceeași
sau deviind de-a binelea spre altceva – altceva, vă da"i seama, însemnând
alt sens. Iar ca epilog sau, să admitem, una din variantele posibile ale
combinării acestor trei sensuri – tocmai în ce urmează se va în"elege că
pauza/ intervalul comportă și ea/ el sens – imagina"i-vă doi stropi de ploaie
alunecători pe geam. Cel de-al doilea, de sus, e oarecât mai mare și, deci,
mai accelerat în mișcare, astfel că, anihilând încetul cu încetul pauza/ inter-
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valul dintre el și stropul de mai în josul gemului, spre care se mișcă, în fine
ajunge să anihileze totalmente pauza/ intervalul (dar nu și sensul acesteia!),
contopindu-se cu celălalt strop. Deci, au dispărut doi stropi și pauza dintre
ei, însumându-se într-un singur strop. S-au însumat, într-un tot întreg, sensurile celor doi stropi și sensul intervalului/pauzei care fusese între ei.
Stropul care a rezultat e și el purtător de sens. Ce-i drept, nu se poate spune
că sensul stropului mai mare ar fi și el „mai mare” decât sensurile, luate
aparte, ale celor doi stropi și sensul intervalului/ pauzei dintre ei. Pur și
simplu e și el doar sensul unui strop. Chiar dacă nouă ni se pare că era mult
mai interesantă varianta/ situa"ia cu doi stropi și pauza dintre ei; varianta
cu trei sensuri care, prin diversitate, făceau mai interesantă dacă nu lumea
întreagă, sigur că, cel pu"in, sticla geamului – o făcea.
P.S. Lipsa de sens are și ea un sens bine determinat: sensul lipsei de
sens. Acesta, deci, având rolul său, menirea sa. Adică, toate sensurile știute
și neștiute din lume, din univers/ infinit ar fi ca și imposibile fără, între le,
sensul lipsei de sens. Fără liant, cum s-ar spune. Și plusvaloare la valoarea
sensurilor știute sau doar presupuse.

Târg școlar
sau
Notă explicativă pentru computerul meu
E de presupus că mul"i poe"i nu sunt chiar atât de talenta"i sau de
sensibili, cum se crede, odată ce trec pe lângă sau intră prin târgurile forfotitoare, deschise în preajma noului an școlar, fără să fie inspira"i măcar și
pentru cel mai minuscul poem despre târgul școlar, acest naiv, superb ritual
involuntar...
De parcă mai fiecare din noi nu am avea o mare datorie fa"ă de tot ce
se întâmplă în aglomeratele târguri deschise în preajma noului an școlar...
Eu unul nu am fost la un târg școlar, pe atunci ele pur și simplu nu
erau organizate. Îi spuneam asta prietenului sârb, poetului Radomir
Andrić, cu care ne aminteam (...admirativ-nostalgic!) mirosul cernelii din
călimară – un obiect de care nu mai știe cam trei sferturi din popula"ia
lumii. „Bineîn"eles – zice Radomir – mirosul cernelii era la fel și în Serbia
și în România”. „Și în Azerbaidjan”, era simplu să adaug eu, dat fiind că ne
aflam la Baku, pe malul mării. În amurgul caspic ne aminteam de antichitatea noastră școlară, de călimară, în ea cu lichidul amurgului violet al cernelii... (Ajuns cu șiragurile de litere aici, mi se pare necesară o notă de subsol, sau una integrată direct în text– chiar aceasta –, în care să-i explic
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bietului meu computer ce însemna aia călimară, asupra căreia alchimizam
cu praf chimic și stropi de apă, spre un sfârșit de vară și început de toamnă.
În antichitatea noastră școlară.)
...În visul de peste noapte parcă aș fi aflat că, la Bacău, fusese descoperită o bancă școlară de pe la sfârșitul secolului XIX, pe laterala ei cu
inscrip"ia încrustată, probabil, cu un cui: „Liceu, cimitir al tinere"ii mele”.
Se presupune că în ea stătuse Gheorghe Vasiliu, alias George Bacovia.

În dreptul omopla"ilor
Se nimeri un croitor prevăzător, întrebându-mă dacă prefer să-mi
port aripile sub vestă, sub palton sau în hainele pe care mi le va croi, pentru
ca în dreptul omopla"ilor să lase două deschizături („Le-a"i dori în formă de
cheutori sau cu fermoare, pentru a fi închise sau deschise în func"ie de
necesită"i?” se interesă meșterul.), încât aripile să se poată mișca liber în
bătaia vântului, sub soare, în ploaie, în ninsoare...
...Chiar dacă nu am aripi, i-am spus croitorului să lase deschizături în
dreptul omopla"ilor...
Dacă îmi cresc totuși?...

Poezia și pistolul
– Când aud de poezie, îmi vine să înșfac pistolul. (Pardon, nu am pistol, dar îmi vine...)
– Bădie, dar mie chiar îmi place, fire-ar să fie... Probabil e vorba de
vreo minună"ie...
– Dar mie îmi vine să etc. (adică să înșfac) ciocanul...
– Însă eu, sincer vorbind, am început să mă obișnuiesc...
...Cam asta e discu"ia după secolul VIII înainte de Hristos, când
apăruseră „Iliada”, „Odiseea”
și alte lucruri inutile – unii se enervează, al"ii se obișnuiesc...
În acest caz, de unde să mai apară genii, cărora până și Dumnezeu să
le spună: „Eu cred în voi”?... (Printre altele, se presupune că, atunci când pe
Pământ apare un geniu ca Bach, pe care îl aud și cerurile, Dumnezeu mai
amână cu ceva timp sfârșitul lumii...) Genii, în cazul cărora chiar și ridurile
de pe frunte sunt circumvolu"iuni, care nu mai încap pe creier, ieșind în
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afară. Iar geniile de acest gen nu sunt chiar atât de pu"ine, precum se crede
– sunt cu mult mai pu"ine. Particularită"ile acestui gen de genii sunt...
...Păi, trebuie să ai geniu, pentru a ști care sunt particularită"ile geniului... Pentru că pe cei care își dau cu părerea despre natura geniului, că ar fi
așa sau altfel, numaidecât î"i vine să-i întreb: Dar de unde ști"i?...
Însă una e absolut sigură: Genialitatea este efortul care reușește să
anihileze orice urmă de efort.
Geniu – gen neutru, genialitate – gen feminin. Fifty-Fifty. Dar, din
păcate, genialitatea este ereditară doar în cazul privighetorilor.
17.XII.2017
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Mă despăr"isem de fata de pe strada Lungă, trecuse ceva timp de
când nu mai aveam nici o prietenă. Poate și depresia mă făcuse alt om, deși
scopul meu era să evit încorporarea până la admiterea din vară. De asta
eram acolo. De altfel, după nouă zile a trebuit să părăsesc spitalul. M-au luat
în armată. Murea "ara fără mine. $ară, "ară vrem solda"i...De aici începe
altă etapă. Așa gândea în clipele de singurătate din noua sa casă. Încă nu venise Ingrid, lucra în T. Gândul său era cum să ob"ină negarea de la post, să
plece înapoi, dar Ingrid dorea să se transfere, să fie cu el. Aceasta se putea
rezolva mai ușor de la mare la mic, numai că pósturile din Rivulus erau mai
pu"ine și se drămuiau după alte reguli decât acelea din marile centre industriale. De la mare la mic se mergea mai ușor. Să numeri cei patru pere"i
până adormi, vei avea noroc la casa nouă. Așa-l sfătuise cineva. La început
a fost interesant, însă au apărut problemele: noroiul din cartier, lipsa apei
calde, gălăgia din fa"a blocului, plină de copii preșcolari. Am aflat între actele de acasă și această scrisoare într-un plic albastru. „Vă facem cunoscut că
nu s-a aprobat reînmatricularea dumneavoastră la institutul politehnic București deoarece în anul universitar 1971/1972 cifra de școlarizare este depășită. Rector, prim secretar.” Interesant este că în anul 1971 institutul politehnic se numea încă Gheorghe Gheorghiu-Dej, deși numitul murise de
șase ani. Cea mai frumoasă lună, după acest octombrie de aur, părea să nu
se mai termine. Colegii, veseli, care intraseră în anul următor, se revedeau
cu voie bună după o vacan"ă lungă.
Noi am fost trimiși în zona Făgărașului la munci agricole, în
Leblang, cel mai mic sat săsesc, întemeiat de oameni înstări"i. Se putea vedea asta după casele rămăse în urma lor. Nu știu nici azi care au fost crite-
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riile după care am fost selecta"i. Ce mi s-a fixat în memorie după experien"a
de acolo este ziua din august când protestan"ii nu lucrau, venerând-o pe
Sfânta Marina. Oamenii cu care munceam cot la cot erau de prin satele
apropiate, sătenii însă nu voiau să iasă la câmp în acea zi. Ghinionul a fost
că unul de-al lor a căzut de pe remorca tractorului plină cu saci și a murit
pe loc. Noi dormeam în barăci pe ro"i, amenajate în foste autocamioane
care transportaseră călători. Am stat trei zile și nu am făcut nimic până ce
s-au liniștit lucrurile cu sătenii. Era o plictiseală de moarte. Aveam la mine
o carte de Stendhal însă nu era pe gustul meu, o citeam numai să treacă
timpul. Într-o zi un inginer tânăr m-a rugat să rămân la marginea lanului
să păzesc ce este pe acolo. Nu era nimic. Ceilal"i recoltau grâul cu „combaina”, manevrau sacii de pe platformă. Mi-am rotit privirea, numai câmp și
dealuri, "ipenie de om. Când și când o vrabie singuratică apărea ca din
senin. Cred că atâta liniște n-am mai avut de mult, doar câte o insectă bâzâia
prin mu"enia zonei. Era o zi fără sfârșit. Lipsa de comunicare te făcea alt
om. Soarele ardea fără milă. Seara adormeam de cum așezam capul pe
pernă. Cine eram eu ? Nu mai știam. Lasă, zicea Dan $ereanu, bucureștean
stilat, înalt și sub"ire, cei de aici, din sat au fost deporta"i, unii la ruși, al"ii la
Canal.
Noi mai avem o speran"ă, să ne întoarcem la casele noastre. Eram la
munci agricole, în final am primit Drapelul de fruntași la întrecerile
studen"ești, nici unul dintre noi nu a văzut însă acel premiu vreodată, cum
arată, e o bucată de steag, o diplomă, poate cei de la Izvorul Mureșului, propagandiștii să-l fi văzut în realitate, ei care nu aveau habar ce munci prestau
unii colegi de-ai lor. Gândurile veneau în minte de-a valma, examene restante, intrarea trupelor tratatului de la Varșovia în Praga, oamenii care veniseră la ei la televizor să vizioneze discursul lui Ceaușescu de condamnare
a actului de agresiune asupra unui membru al tratatului. Dar asta s-a întâmplat cu un an mai devreme, avea o restan"ă la Geometrie analitică, mergea cu acceleratul interna"ional, plin de militari mirosind a săpun proaspăt
și a pastă de din"i. Cei mai mul"i urcaseră cu câteva sta"ii înainte de Brașov,
probabil din zona Sibiului. Era noapte, doar luminile de la neoanele culoarului ardeau, călătorii mo"ăiau. Și ritmul ro"ilor de tren. Se plimba către
fundul grădinii, către buruienile și iarba umedă, peisajul calma privirile înroșite de nesomn. Ce să fac, ce să fac? Nu avea nici o încredere în personalul
medical, făceau totul automat, injec"ii, fierbeau seringile pentru sterilizare,
apoi cură"enia, spălatul linoleumului de pe culoare, măturatul în curte.
Totul se făcea de oameni invizibili parcă, pe când sosea medicul și asistenta
șefă era totul schimbat, ordine, cură"enie, liniște de mormânt. Doar
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diminea"a se pornea zgomotul de la mașinile tot timpul grăbite. Veneau și
plecau, aveau fiecare un rost. El aștepta ceva care nu mai sosea.
Romanul lui Sebastian te răscolea, autorul fusese un om care iubea
drume"iile și muzica. La liceu învă"aseră doar piesa de teatru Jocul de-a
vacan"a, dar ce „ joc ” făcuse Sebastian avându-l magistru pe Nae Ionescu,
filozoful antisemit. Nu e bine că am rămas aici singur, gândea, mă copleșesc
regretele și totuși îl obseda acea sincopă a vie"ii, după trei ani rămăsese pe
drumuri ca un om periculos. Acum, după atâ"ia ani, începea să-i fie teamă
de drumul pe care-l parcursese cu atâta noroc, am un loc de muncă, am
casă și nevastă. Vorba ceea, urmează: burta, mașina și doctrina. Aici, în Rivulus, octombrie nu este la fel cu cel de sub Tâmpa, zonă însorită cu frunze
moarte risipite printre clădirile vechi ori prin parcul central din fa"a hotelului Aro, băncile umede și părăsite cu vrăbiu"e zgribulite. Se sim"ea străin
de lumea de acum, nici fata de pe strada Lungă nu mai apăruse, de parcă
nici nu ar fi fost, cum se poate nărui totul deodată. Visase la clipele acestea
când, tolănit în fotoliu, să poată citi revistele ori căr"ile preferate. Nu era lumea pe care o dorise, parcă altfel își imaginase via"a după finalizarea studiilor. Se gândea la Ingrid , ce căr"i, ce reviste literare? Aveau nevoie de bani,
de lucruri în casă, își dorea alt oraș, deși nici nu-și închipuia cum e să fii
într-un oraș mai mare. Vana asta este bună, e mare, încapi în ea lungit, po"i
să te îmbăiezi în voie, doar apa caldă lipsea. Privea din balcon spre blocul
vecin, ce peisaj sinistru cu oameni transfera"i din casele lor în locuin"e noi,
la bloc. Se plângeau că au camere prea mici, că stau ca nişte găini în cușcă.
Citea scrisorile primite, dar prevedea con"inutul lor de cum le afla destinatarul.
Undu-doi-trei-patru, număra în gând înainte să adoarmă, cu teamă
că va avea insomnii, număra iar pere"ii albi de curând zugrăvi"i până ce
sim"ea că lumea se scufundă într-o cea"ă ușoară, picioarele îi amor"eau,
apoi bra"ele, spatele, liniile erau perfect trasate la col"uri, aici lucraseră meseriași cu experien"ă, zicea, un-doi-trei-un-doi-trei, vino să mă iei! Profesorii merg la vânătoare/ Trag în ra"e și împușcă ciori... ecoul cântecului din
studen"ie se furișa prin celulele memoriei neamor"ite de somn....și împușcă
ciori, bate-mă de vrei dar vino să mă iei! Masa de prânz o lua la cantină la
un pre" suportabil și era destul de bună chiar dacă prânzul pentru el se
mutase la ora șaisprezece. Dar s-a obișnuit, diminea"a își pregătea cafeaua
în ibricul cel nou de culoare roșie, smăl"uit și sclipitor, alb înăuntru, o turna
în ceașca gălbuie din por"elan gros, o lăsa să se răcească, în acest timp se
bărbierea, era apoi gata de muncă. Avea de trecut câteva băltu"e, niște mor-
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mane de pământ abandonate de la funda"ii, ieșea la asfalt cu pantofii umezi,
dar asta era. Mare lucru, auzi la el, se murdărește pe pantofi, poate că în alte
cartiere nu era așa. Ce vrei, să-"i dea statul o vilă, ca la primul secretar care
nu-și vede capul de treburi, nici nu are timp să se bucure de valorile
civiliza"iei, este tot timpul plecat cu probleme. Lasă că al"ii nu au ce ai tu,
doar poluarea asta de n-ar fi, combinatul chimic ne termină pe to"i, ieri în
Centrul Vechi se plângeau femeile, venind de la pia"ă, că au ciorapii găuri"i
de la acidul sulfuric. Fumul de la combinat ieșea alb, se vedea ca un steag
întins peste cerul cenușiu, noaptea dacă aveai treabă la trenul accelerat
puteai privi cum curge valul de fum peste zona pie"ii spre Dealul Florilor
către Satu-Mare. Iată grija fa"ă de om, minerii ies de sub pământ, osteni"i
după lucrul în șut, iar afară, ajunși la casele lor, trebuie să respire particule
de plumb și de acid sulfuric. Toată lumea știa de poluare, dar ce este prioritar, moftul unora cu aerul curat ori produc"ia industriei neferoase? Vede"i
numai, spuneau cei din protipendadă, că și cei de la transportul local bagă
fum în autobuze și pe drumuri, să nu mai spunem de mașinile mici care
strică oxigenul din aer cu monoxidul lor de carbon. Aceștia nu produc
nimic, fac doar oarecari servicii pe când cele două uzine dau "ării produse
finite absolut necesare. Noul prim-secretar insista pentru depășirea planului la produc"ia de minereu, se lupta pentru zona minieră Borșa de care fugeau to"i angaja"ii. Ingrid îi povestea că în T. dintre cei 40 de conducători
de unită"i industriale doar unul este de-al locului, indigen, adică to"i ceilal"i
sunt din zona dictatorului, oameni fideli care execută indica"iile primite de
sus, fără comentarii. Cu Ciprian intrase în Colonia Pictorilor să-l cunoască
pe marele artist Lela. Cu părul argintiu, îmbrăcat într-o salopetă albastru
spălăcit, Lela era tăcut. Avea un pulover de culoare alb-gălbui din lână de
casă, croșetat manual. Se studiau pe sub sprâncene. În atelier era un amestec cu de toate: rame, lucrări de sculptură în lemn, bidoane pentru vopsea,
borcane cu pensule, pahare mici în neorânduială, un fotoliu uzat și o
măsu"ă renovată plină cu file scrise de la poe"ii care-l frecventau. Pe ușa
metalică a atelierului era un portret în creion cu un cap cunoscut care se
sfârșea într-un trup de melc. Era Petru Dunăriu, acum plecat din "ară. Este
Dunăriu?, nu se putu el ab"ine. Da, el este. Răspunsul veni târziu și mustrător: nu te-ai putut ab"ine să nu taci! Era lăsat în uitare, Drumul său fără
pulbere ori Cronicile de familie nu erau cunoscute de noua genera"ie.
Scriitorul trăia izolat, undeva în Fran"a. Se învârtise printre conducătorii
din fruntea "ării dar a preferat să plece în Occident. Ciprian îl privea mustrător cu ochii săi albaștri, ești un gafeur, părea să spună. Lela continua să-și
facă de lucru cu filele pe care le "inea în mână, avea și un creion de tâmplărie
cu care corecta cuvintele ce i se păreau nepotrivite. Nu erau versuri, avea să
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afle curând, pictorul citi cu glas tremurat prefa"a catalogului care se pregătea la expozi"ia jude"eană. N-a mai apărut niciodată, fie că Lela a renun"at
la text fie că nu i-a fost acceptat. Apoi a primit să-i înso"ească la Tisa, cafeneaua din vecini, la un pahar cu vin. Era îngândurat, ceva îl nemul"umea,
Ciprian încerca să-i intre în gra"ii, poate regreta că-l luase cu el pe colegul
de la locul de muncă. Lela era suspicios. Ce dracu se întâmplă aici, își zicea
privind la cele cinci mese din cofetărie. Lume insignifiantă, obosită și apatică. Unii aveau în fa"ă un pahar cu vodcă al"ii doar o cafea leșinată, cum se
spunea, pentru că nu se mai găsea cafea naturală în comer", doar amestec.
Luară câte un pahar cu vin. Lela nu dorea cafea. Tăcea încruntat în fa"a paharului cu vin de masă din sticle de un litru cu depuneri pe fundul sticlei.
Nu i-a plăcut atmosfera din cafenea, și-ar fi dorit să se plimbe pe strada
Victoriei. Undeva pe-aproape era o moară de grâu și o fabrică de mezeluri.
În afara incintei era pustiu și liniște, doar înăuntru lumea forfotea la ieșirea
din schimb... Dincolo de pod începea Centrul Vechi, leagănul școlii de pictură.
Mișu Lela avea pe un perete al atelierului un Crist din lemn, răstignit
pe o cruce mare. La intrarea în încăpere lucrarea î"i sărea în ochi, era așezată deasupra liniei celorlalte lucrări, picioarele lui Crist erau mâncate de
carii, pozi"ia lor era inexpresivă. Avea să afle că pictorul adusese lucrarea
unui meșter popular să o recondi"ioneze. Nu se știe din ce motiv sculptura
cioplitorului anonim rămăsese acolo adunând fire de praf și umezeală,
poate pierise autorul iar Mișu o păstrase ca pe o amuletă a atelierului.
Lucrările așezate pe pere"i erau abstracte, reprezentau niște șiruri de semne
la fel cu numerele dintr-o progresie aritmetică. Ciprian avea o fire diferită
de a lui Silviu, era nepăsător de ce se petrece în jurul lui. Golea paharul mai
repede decât cei doi apoi îngâna cuvinte cu voce murmurată. Poate erau
niște versuri într-o fază incipientă ori gânduri de-ale sale care-i veneau
după paharul de vin. Iarba din grădina Coloniei se umezea de bruma lunii
octombrie, afară se făcea frig. Mișu avea o teracotă care se încălzea cu gaz
dar mai tot timpul gazul era oprit. Paharele pentru vin le spălau în baia
mică, chiuveta era veche și îngălbenită de atâta folosin"ă dar era mai mult
decât nimic. Obișnuia să deseneze tot timpul cu un rotring de care se foloseau proiectan"ii, tușul negru alerga ușor pe bucă"ile de hârtie aduse de la
tipografie din tăieturile de margini. Totul se petrecea în tăcere, se respecta
actul crea"iei, așeza desenele unul sub altul, nu-i lăsa să le privească până ce
nu se oprea din lucru. Figurile realizate erau o minune.
(fragment)

114

Proza

Cornel Cicortaș

Jurnal de Italia

Sâmbătă, 16 iunie – Telese

[De reluat mâine, vineri, 24 febr. luni, 27 şi mâine, 28 febr. 2017… Săpt.
trec. au fost la mine vreo 3 zile şi 2 nopţi Zsolti-Mihai Farkas+ Ami Rezm. şi
copiii lor, Zsoltike, de 4 ani,ager,blond! dar deja obraznic şi neascultător, şi
Roland „Rolike”, de 1 an, care nu pare să figureze printre isteţi…]
Cumpărături la piaţă, mărfuri noi şi second hand, haine şi încălţăminte
de calitate neîntâlnită încă în România. ………
Inclusiv d-na Teresa, care vânează şi capturează destul de multe lucruşoare – feminine şi bucătăreşti.
M-am dus la poştă şi am expediat chiar de acolo în ţară cele câteva ilustrate amânate sau întârziate, cu speranţa că vor sosi înaintea mea. Am cumpărat pentru fiecare dintre ai mei, copii, fraţi, surori şi doi nepoţi de frate, plus
mama, suveniruri, câte ceva acolo. Fleacuri vestimentare, cafea, dulciuri
(puţine), coca-cola, pixuri, un ghiozdan nou în tricolorul italian pentru Ovi,
care luna asta încheie pe locul I socotelile cu clasa a IV-a, iar în cea viitoare
calcă în al unsprezecelea an …
Discuţiile mai consistente cu Amodio, micul patron comunist de la atelierul-magazin Due ruote, aproape exclusiv de biciclete, mai rar de motorini
(= motorete şi scutere mici, sub 50 cmc). Esenţa opiniilor sale este că trebuia
să înlăturăm numai clanul ceauşeştilor şi să păstrăm sistemul, dar injectându-i perestroika şi glasnost’-ul propuse de Mihail Gorbaciov.
Idem cu Umberto (?) cel amabil şi deşirat (uscat, slăbănog___) de la
magazinul propriu de unelte scule şi materiale Fai da te (=Fă singur), despre
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care dl Lettieri mi-a confiat că ar suferi de cancer pulmonar, tovarăş de partid
cu Amodio cel bun şi cu Maria, librăreasa cea focoasă. Este, ce-i drept, cam
palid, dar alte semne nu se văd. Sper să greşim, sau dacă totuşi are ceva, să
scape. Să scape. Nu cum a păţit tatăl meu, care s-a curăţat la 47 de ani de o
afecţiune care azi se tratează cu succes.
Cumpăr de la el un foarfece Solingen, tot atât de nemţesc ca briciul
moştenit de la taică-meu. Deşi neascuţit, adică nedat pe tocilă, taie de nu-i
adevărat: sârmă de 1 mm, iar apoi… vârfurile mustăţilor mele!
Iau şi un cleşte-patent italian, excelent şi acesta. Apucă impecabil, taie
şi tablă şi sârmă, are izolare electrică de 400 V, excelentă maniabilitate
(____aderenţă în mână).
Scurtă conversaţie despre naţionalele noastre. E clar că Italia va merge
mai departe, probabil până în finală, iar a noastră – poate că până în pragul
semifinalelor, admite politicos Umberto. Eu aş vrea mai mult şi cred mai
generos; nedeclarat faţă de gazde, sper aproape nebuneşte să prindem chiar
finala mică, pentru locul de bronz. Mă tem însă că iarăşi aleasa noastră, urcată într-o căruţă mare, nu va acorda atenţie unei buturugi chicirici (mititele),
numită Irlanda de Nord (sau Republica Irlanda ?...) care ne pândeşte la un
colţ de stradă din Genova ca să facă din ea Caracal, şi o să ne ştergem pe bot
de fericirea sfârcurilor de finală…
În politică, nu degeaba e frate de partid, Rifondazione Comunista, cu
Amodio. Şi el e de părere că în România, noi, marxiştii exigenţi, am aruncat
afară nu numai apa în care am spălat copilul, ci şi valoroasa odraslă – socialismul însuşi.
Ştie că nu mint, şi totuşi nu e-n stare să mă creadă când îi spun că după
23 August ’44 niciodată românii n-au fost lăsaţi să susţină altceva sau pe altcineva decât ceea ce impuneau cei aflaţi la butoanele de comandă. Că guvernanţii nu ne permiteau, nici măcar nu ne-ar fi tolerat, măcar tacit, nici un fel de
organizaţie în exteriorul nomenclatorului oficial: Partid. Sindicate.
Cooperative – obligatoriu socialiste, deci tutelate şi controlate la sânge. Totul,
dar totul, trebuia să fie coordonat şi controlat de Partidul-stat.
O oarecare zonă gri o formau doar cluburile sportive, mai ales cele de
fotbal, dar şi aici existau filtre, analize şi reglementări – chiar dacă unele
rămâneau fantomatice, fără urme scrise, iar blaturile şi potlogăriile nu lipseau, dar erau gestionate fără valuri.
Chiar şi asociaţiile pescăreşti sau vânătoreşti erau obligatoriu şi exclusiv
cele impuse de stat, şi deci expuse permanent coordonării, îndrumării şi controlului exercitat de Partid şi de organismele statale. În ruptul capului nu s-ar
fi aprobat, să zicem, înfiinţarea unei… ăă…Societăţi independente de producţie, protecţie şi vânzare a râmelor (Lumbricus terrestris) roşii de bălegar sau
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a coropişniţelor (Grillotalpa grillotalpa), atât de căutate de cleni, scobari şi
mrene, precum şi de pescarii care bântuie apele de deal. Ea ori ar fi fost imediat ingurgitată şi fagocitată ca secţie a vreunei cooperative sau asociaţii statale autorizate deja; altminteri, animatorilor li s-ar fi preparat dosar, vaccin,
seringă şi ac pentru cojocul fiecărui membru al complotului împotriva orânduirii sociale.
Codul Penal al RSR era atât de ferm şi pretabil la extensie în cazurile
din Partea sa Specială, încât cei fluieraţi în ofsaid îşi puteau face testamentul
şi comanda sicriu personalizat şi propriile funeralii, dar fără drapel naţional,
fanfară sau gardă militară pentru salve de onoare.
Însă Umberto îmi dă în cap cu totuşi. Noi trebuia totuşi să ne organizăm, să ne asociem…tra-la-la. Îi explic că îndată ce tovarăşii cu ochi celeşti
aflau, şi aflau destul de repede, îi puneau în mişcare pe fraţii miliţieni, care îşi
puneau, întâi, în mişcare blocurile de procese-verbale de amenzi contravenţionale pentru tulburarea ordinii publice şi aderarea la un mod de viaţă parazitar, antisocial; apoi, dacă nu era de-ajuns, activau şi bastoanele. De cauciuc.
Dacă nici acestea nu erau suficient de convingătoare, raportau. Iar sforarii
acţionau atunci prin procuratură, via PCR, şi-apoi să te ţii acţiuni la meserie!… Băieţii declanşau un program barosan, complex şi concret, de neutralizare, izolare şi compromitere… Până îţi scoteau gărgăunii de sub chelie. Şi ţii scoteau, în conformitate cu alineatul precedent, ultimele două rânduri.
Nu l-am putut scoate pe sărmanul Umberto din ale lui, nici el pe mine
din ale mele, căci trăim încă în lumi paralele, care se vor întâlni, poate, la infinit, după străpungerea unui orizont nemărginit al singurătăţii mării – vorba
Luceafărului, într-o Europă Unită, cândva, în mileniul următor. Ne-am dat
laba amical şi l-am abandonat în braţele unei cliente plină de zulufi şi teancuri
de lire, care venise cu o listă format A 4, trasă pe calculator, cu urgenţe artizanale şi gospodăreşti de ambele sexe, iar eu m-am grăbit să revin la scotocirea pieţii mobile.
Pierdut printre localnice – bărbaţii evită umilinţa cumpărăturilor cu
bani puţini – şi printre alţi exploratori flotanţi, proveniţi şi provenite din spaţiul mioritic, încerc de la distanţă marea cu deştul din sandale: nu cumva,
totuşi (iarăşi blestemul umbertian al lui eppure=totuşi, dar foarte adversativ!), dau de ceva şi minunat, şi ieftin şi aproape uitat…?
Aia nu… aia nu… Asta ar fi… dar nu acum. Poate mai la toamnă sau la
anul…Asta ar merge, dar la preţul ăsta, veniţi muine, astăz chis.
Sunt abordat brusc cu o domanda (=întrebare) în limba lui Benni şi
Toto Schilacci____(cel cu caracter davvero eccezionale, atribuit sieşi…) dar
cu ajustări moldo-munteneşti, de o doamnă la vreo treişcinci de boabe, despre care n-aş fi bănuit, până nu şi-a deschis guriţa rujată şi intensiv, şi exten-
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siv, că are antecedente daco-romane.
— Prego, unde posso comprare flori? (Corect:…onde sau dove…fiori)
Fac pe tâmpitul şi-i răspund cam la fel:
— Cam dappertutto! ( =peste tot, în orice loc).
E destul de isteaţă ca să se prindă că şi eu sunt urmaş de-al lui neica
Traian şi-al lui Decebalus per Scorilo, şi se grăbeşte să se hlizească politicos.
— Şi dumneavoastră sunteţi… aţi…vă…
Îndată redevine serioasă, pentru că de fapt încerca să afle dacă şi eu
vreau să solicit azil politic.
Se miră că eu nu; apoi simte nevoia să-şi explice opţiunile proprii.
— Păi, să am pardon, io-nţeleg, L-am votat, ca tot poporul, pă el fincăi dăştept şi pă Roman fincă-i tip mişto şi ştie la limbi, da-n halu’ ăsta nu să
poati să dai tu cu minerii-n populaţie şi să-i sperii pă copiii şi pă nepoţii noştri
de să-şi ia lumea-n cap. Aşa că io rămân frumos aişi, şi-mi aduc şi copilu’cu
mini că are şaişpe ani şi taică-său îi recăsătorit cu o fufă, şi ca vopsitoare
industrială poate că n-oi găsi io post la fix, da’ şeva dă lucru pe lângă un restaurant sau hotel sau vreo…ăă…factoria… (fattoria=fermă, gospodărie) la
ţară tăt găsăsc …Iar dacă nu alta, mă lipesc dă şineva cu casă,vreun văduv pensionar, cât a hi dă batrân, numa’ italian să hie şî sângur.
——————————————————————————————————
————————————————————————De aici de văzut… dra Viki sau ??__

Duminică, 17 iunie – Telese Conform imprudentei invitaţii adresate nouă deunăzi de dl. Lettieri, azi
pe la prânz noi, cei trei muschetari revoluţionari reprezentativi, eu – ca mai
avansat în vârstă şi în italiană, Daniel/Eugen – ca tânăr iniţiat în jigodii şi în
rasele lor, şi Cristina – ca…şi revoluţionară, şi tinerică, şi drăguţă, şi blondă
naturală, cu tot viitorul vizavi (=în faţă) şi lipsită de trecut, ne prezentăm in
corpore la domiciliul sus-numitului şi al familiei sale.
Signor Francesco ne aştepta. El, longilin, cu profilul (efigia) inconfundabil(ă) de Iulius Caesar, varianta păr alb. Ne întâmpină împreună cu signora
Cinzia, profesoară de scuola media (=gimnaziu) şi soţie, cu faţă frumoasă,
foarte expresivă, şi corp atletic de portăriţă de handbal; cu signorina
Marcella-Grazia, studentă la medicină, zveltă, frumuşică şi aproape brună, şi
cu Giuseppe, fiu, cu trăsături foarte asemănătoare dar la altă scară, tăcut şi
musculos, elev terminal la Liceul economic loco şi fundaş central în echipa de
fotbal a municipiului.
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Am adus şi predat amfitrioanei florile (lalele achiziţionate de Cristina)
şi atenţiile considerate de noi cuvenite şi decente (eu – Albumul sovietic color
cu picturi din galeriile Tretiakov, Eugen/Daniel – o păpuşă folclorică de consignaţie, reprezentând o ţărăncuţă de Mehedinţi frumos coafată, şi câteva
poze: El cu câini, El cu frăţiorul, El cu diferiţi tipi şi tipese din care una este
declarată aproape logodnică, şi una făcută la câteva zile după răzmeriţa din
decembrie chiar de subsemnatul, cu mica noastră trupă de la DSS reprezentată de 7 haiduci în haine de iarnă, căciuli cu clape şi nămeţi afumaţi…
[Digresiune:…Căci după însoritele împuşcări ale tuturor jertfelor,
marele organizator atmosferic (climatic) ne-a tras un perdaf straşnic, cu nea
înţepătoare, cimentată apoi ca element de decor pentru grămada formată la
indicatorul Aruncaţi carnetele PCR de lângă Intercontinental. Probabil ca să
ne înveţe minte (ţi-ai găsit!)].
Am făcut un schimb de nume şi amabilităţi banale şi căznite cu membrii familiei; în fine, am fost somaţi salutar să ne acomodăm, adică să luăm
loc în sufragerie, şi abia atunci am început să ne venim în fire, iar gazdele la
fel.
Pe candoarea perlată a feţei de masă duble aşteaptă solemn să fie abordate…după implacabilele şi hegemonicele…paste con…olio, carni, pesce, formaggi, con pomodori con faggiolini (=fasole verde) con melanzane (vinete)
ca la Desiato, con cetrioli sottaceto (=castraveţi în oţet), con oregano +aglio
(usturoi) +peperoni şi peperoncini (=ardei şi ardei iuţi)+cavolfiori (=conopidă) şi-câte-şi-mai-câte-nutreţuri-care-tind-spre infinit …Ei,bine! cine observasem că aşteaptă să fie abordate după etapele preliminare? - Ele, cele două
platouri cu fructe multinaţionale: portocale indigene, struguri de masă iberici
(ai, mamma mia, am zărit aşa ceva în supermarketul din centru, şi
purta/avea înfipt în ciorchini un beţigaş cu eticheta 10.000 Lire !), + banane…
banane …banane, din America Latină sau din alte zone binecuvântate cu
ecuator, ploi dese şi boli rare. Cu aurul lor mat, ultimele sunt expuse dezmembrate, ca pentru maimuţe încă necoborâte din copaci şi dispuse să se încaiere
pentru ele mai abitir decât redegiştii sau decât noi, cei de până mai ieri…
Dar brusc observ şi… şi… şi … kiwi !... Fructele acelea de vis !...
[Digresiune: Nu celelalte kiwi, acarinatele alea midicloanţe, cu preferinţe alimentare dezgustătoare, greoaie ca nişte pinguini gravizi, care constituie jumătate din mândria Noii Zeelande…! Na-na-na…Categoric nu acele
detestabile păsăroaie non-zburătoare, cu cioc lung şi înfigăreţ, pasionate de
larve şi nematozi. Ca să vezi cu ce ţin să se împăuneze locuitorii de-acolo ca să
acopere penuria de corupţie!...Iar cealaltă jumătate a aplombului naţional
respectiv este conţinută în dansul ăla burlesc, haka, un fel de şo-pă-ei, practicat în cerc de rugbiştii maori înaintea meciurilor în care îşi căsăpesc diferiţi
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rivali…Căci îi hărtănesc şi-i toacă aproape pe toţi. Sunt preferaţi britanicii, de
la antipozi sau insularii, dar pot fi şi sudafricani policromi şi bine condimentaţi, francezi spălăciţi şi desăraţi, sau chiar şi argentinieni umflaţi de hormoni
pentru tineret bovin şi ulterior degresaţi puţin, cu condiţia să fie neapărat
echipaţi sumar cu şorturi, tricouri, ghete cu crampoane şi chewing-gum între
maxilare...]
Fructişcanele astea, zemoase şi semeţe ca luna nouă într-un paradis
renovat, în rochiţele lor scurte kaki, cam aspre la pipăit dar aşa de uşor de dat
jos sau de ignorat…sunt pentru mine şi pentru alţi subdezvoltaţi tricolori o
culme (g)astronomică sacră, cvasi-intangibilă, din care personal am mai gustat - ca prin vis - doar o(una) dată, o(una) bucată, în decembrie 1989, anterior
răbufnirii decisive din Bucureşti a daco-romanilor deşteptaţi şi puşi pe croit
sorţi.
[Digres. explicativă: Mi-o adusese acasă, de dincolo de Oceanul
Atlantic, solistul de Maramu’ Gh.T. (Gheorghe ”Ghiţă” Turda), naşul meu la
a doua şi ultima căsătorie (ratată, dar fără victime) a subsemnatului. Săvârşise
acest gest dulce la întoarcerea din ultima sa călătorie profesională în State cu
Ansamblul polifonic „Pupăza dintre ei” care aparţine încă de (sau: un minister
cazon cu angajaţi în haine civile) de Ministerul de Interne, Aripa cântătoare ].
M-am holbat aşa de tulburat la ele din convingerea provincială că ar fi
topul fructelor de Eden care te pot ispiti să păcătuieşti grav contra Securităţii
statului…Poate că doar ananasul ar putea depăşi kiwi-ul, dar ăla este mult mai
dificil şi de procurat, şi de adus, şi ca justificare operativă, ba chiar şi de mâncat…]
[Altă digresiune imputabilă: Căci una e să ciuguleşti cu linguriţa sau cu
scobitoarea bucăţele nevinovate de ananas dintr-o cutie chinezească de compot, şi aia fabuloasă ca raritate socialistă (habar n-am cum şi unde cultivă
apostolii lui Mao Botezătorul şi ai lui Ciu En-Lai, Izbăvitorul economic asemenea pomi exotici şi îmburghezitori!)…şi cu totul altă socoteală să dai faţă
cu ditamai sfecla transatlantică !]
Or, super-miraculos-de minunat-zemoasele kiwi pot fi abordate prin
simplă muşcare, chiar şi după o simplă spălare, cu pielea lor şmirgheloasă cu
tot.
[Digresiune: Părerea mea, cum ar zice un fost prim-ministru purtător
de şosete scurte.]
Nu ştiu dacă am exprimat suficient încântarea şi criza subită de adoraţie induse de aceste fructe divine care mi-au potenţat în aşa hal iubirea părintească… căci asta era! Cum aş putea să gust eu din aşa ceva, iar copiii mei, în
ţară toţi [atunci], mai ales cel mic – nu ! Destul că, trăind anticipat ceea ce mi-
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am proiectat pe loc, mă şi vedeam sacrificând o bancnotă de 100.000 de lire
în primul supermarket pentru a cumpăra de toţi banii kiwi, ciocolată elveţiană şi pocnitori. Prins în acest delir, mă imaginam apoi la masa din bucătăria
familială de bloc de odinioară, în faţa copiilor mei mari şi mici, paralizaţi de
extaz, cu fructele mirifice instalate pe un platou de argint, recte pe tava de inox
pentru cafele…A, nu, n-ar încăpea, mai bine direct în chiuveta de fontă ordinară cu smalţul sărit… Şi îndemnându-i (suveran) cu gingăşie: - Băgaţi până
crăpaţi!
[(băgaţi) cât intră-n voi! (sau: atacă şi scufundă!; haliţi, scumpilor,
numa’ haliţi!) go on & don’t fear! no limits, no shame, no worry =fără grijă
sau jenă….]
[Căci ştiam cam cu câtă halucinantă ardoare şi megaîncredere aşteptau
în Z(alău) puştii mei să le aduc ceva colosal de bun şi nemaivăzut de vrăjit din
fericitul Vest].
Şi aşa se face că am luat, ca în transă, un kiwi şi nu l-am mâncat, ci lam pus în stânga farfuriei mele, pe un şerveţel de hârtie, ca pe o frântură de
moaşte tip Pastramă trufanda…Mie, cu siguranţă, o asemenea bunătate fără
egal mi s-ar fi oprit pe vălul palatin sau în esofag, în duoden sau în cuta de unde, la 25 de ani, mi-a fost exclus din organism un apendice inutil şi răzvrătit.
Când, ajungând noi la ultimul tur de supraalimentare pentru caşectici
înfometaţi, gazdele m-au tatonat discret de ce tratasem cu refuz fructul selectat, am scăldat-o bâiguind ceva despre nu ştiu ce priorităţi pentru nu ştiu care
progenitură masculină minoră etc…. Că ar crăpa, pasămite, rânza-n Ovi,
ştrengăroiul meu de 11 ani, iar eu aş sucomba urgent dacă nu l-aş duce lui, ci
l-aş consuma eu…Am spus sincer prostia asta nesimţită, în loc să-l halesc şi
apoi să-mi realizez proiectul confidenţial cumpărând în oraş, din negozio sau
de la oricare fruttivendolo (verduraio), acele poame kaki, tot de kiwi, pentru
poamele mele de copii.
Consecinţa, jenantă foc pentru mine, a fost că atunci când, după cafelele şi sucurile & bericica & vinuleţul de final, ne-am terminat noi vizita, doamna Cinzia Lettieri mi-a înmânat la ieşire (în antreu___) o pungă de plastic
zdravănă, plină până la refuz cu „…Kiwi! …Pentru băieţel(ul dvs)!”.
Cred că erau sunt vreo 3 kilograme, dacă nu 4!! Am rămas opărit de
ruşine. Fiert! Cred că în timp ce noi ceilalţi ne hidratam cu lichidele de pe
masă, doamna îl sacrificase pe discretul şi ascultătorul său fiu Giuseppe, trimiţându-l pe post de curier rapid la magazin, anume pentru aceste irezistibile
ispite aromate. Uite-aşa mi-am ratat eu în mod penibil acel gând secret şi
decent. Să-mi fie la nas!
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Viktor Horváth

Oglinda turcească

Șahul
La început, n-am jefuit și nici n-am furat.
Lângă moscheea cea mare se afla mektebul, școala elementară, unde
imamul ne punea să citim Coranul. De cum cânta muezinul la prânz ezanul,
cântecul care-i cheamă pe credincioși la rugăciune, din cetate venea
bulucbașa, Pervane caporalul ienicerilor, se ruga împreună cu noi apoi ne
conducea acasă. Nu departe de moschee, lângă fântâna curgătoare a lui
Kasim Pașa stăteau jucătorii de șah. În unele zile erau patru, în altele cinci,
și cel în fa$a căruia nu se afla niciun adversar, îi invita cu prietenie să joace
pe trecătorii ce păreau să aibă rang nobil. Nu știau că sunt fiul guvernatorului.
– Nu te uita la ei, conașule, că n-o să mai scapi de ei ― spuse Pervane.
La care eu m-am oprit brusc în fa$a maestrului de șah.
– Cât?
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– Aleicum salam, preacinstite tinere! Mi-ai zidit sufletul cu aten$ia
pe care mi-ai acordat-o, mul$umesc că joci cu mine. Punem amândoi câte o
accea sub tablă, să nu se rostogolească și cel care câștigă le ia pe amândouă
– spuse aruncându-i o privire piezișă ienicerului –, dar pentru mine este o
atât de mare onoare compania ta, încât mă faci fericit dacă accep$i să joci cu
mine și fără bani.
N-aveam bani la mine, m-am așezat pe scaunul împletit din răchită,
care trosnea. Pervane mi-a spus că îl înso$ește pe Hamza în cetate și apoi
vine să mă ia, bine ar fi să termin până atunci, pentru că beiul mă va lua cu
el la Szent Lo
̋rinc, să mă vadă căpitanul Szigetului.
Am câștigat. Apoi toată după-amiaza numai asta mi-a umblat în cap.
În timp ce am ieșeam călare pe Poarta Szighetului cu alaiul bunului Derviș
bei și tot drumul spre Szent Lőrinc m-am gândit cum mi-am împins
călăre$ii întări$i de pioni, și adversarul n-a putut împiedica mișcarea, pentru că dintr-unul din col$uri am tras la mijloc și elefantul. Astfel, am ob$inut
controlul asupra centrului tablei de șah. În zadar a vorbit fără încetare
maestrul de șah în timpul jocului, ca să îmi distragă aten$ia, l-am încol$it și
for$a figurinelor pe care nu le folosisem o adunam acolo unde fugea sultanul lui, am rupt apărarea și l-am prins. Îmi aminteam fiecare mișcare.
Călărind la trap în lumina blândă de toamnă timpurie, cu cât jucam mai
mult în gând partida, cu atât mai aproape de perfec$iune mi se părea. De
parcă ar fi fost un joc cu întrebare și răspuns. Eu întrebam și când adversarul nu știa să răspundă îndeajuns de bine, îi puneam o întrebare și mai grea,
până când nu mi-a mai putut da niciun răspuns, și până atunci nici întrebări nu mai rămăseseră.
Din trap am schimbat la pas, pentru că ajunsesem în sat. Szent
Lőrinc era pe atunci alcătuit din douăsprezece case și își primise numele de
la un sfânt al păgânilor, care vindecase bolnavii rostind numele profetului
Isus, până când l-au omorât. Se spune că atunci când l-au prăjit la grătar l-a
rugat pe călău să-l întoarcă, pentru că una din păr$i se prăjise bine. Îmi plăcea acest erou sfânt.
Derviș bei își dăduse întâlnire cu ungurii din Sziget pentru că satul se
afla la jumătatea drumului dintre Peìcs și Sziget. Schimbau răvașe și își trimiteau mesaje de când Derviș bei primise sangeacul, iar acum sosise timpul
să aranjeze dările fa$ă în fa$ă, căci se apropia ziua lui Kasim și ziua lui Mihai
a creștinilor ― adunarea dărilor de toamnă.
Călăre$ul trimis înainte reveni în galop, spunând că și ungurii sosiseră cu vreo optzeci de călăre$i. Am intrat în sat, în fa$a casei judecătorului,
Derviș și Gyo
̈rgy Segesdi, căpitanul Szigetului, s-au salutat și au făcut
schimb de cadouri – Segesdi îi dădu beiului o sabie cu teacă de argint pusă
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în toc de catifea, iar Derviș bei îl eliberă pe preotul din Go
̈ro
̈sgal, închis încă
de pe vremea lui Kasim în turnul vestic al cetă$ii Peìcs. Apoi vorbiră când în
maghiară, când în turcă, convenind că nu era bine că ungurii din Sziget
veneau noaptea sau năvăleau în satele din sangeac să strângă darea regală
și episcopală, pentru că în astfel de ocazii mereu mureau câteva raiale,
uneori și câ$iva viteji unguri, și casele luau foc și chiar și spahiul al căruia
era satul, năvălea apoi în așezările din Sziget și se isca și acolo foc și moarte
de om. Să vină de acum ungurii în ziua stabilită, pașnic, căci sătenii din
toate satele hotărâseră oricum să plătească darea nobilului ungur, numai să
nu ia mai mult decât se cuvine și să nu mai prade, să nu mai vină și solda$ii
lui Gyo
̈rgy Fraìter de dincolo de Tisza. În schimb, beiul și spahii din Peìcs
vor strânge și ei dări în regiunea din spatele cetă$ii Sziget.
În acest răstimp, caii își mișcau urechile, își legănau cozile, ungurii și
croa$ii îi priveau pe otomani și pe sârbi, iar aceia îi priveau la rândul lor.
– Dă-mi o accea – i-am spus lui Seifi.
Mi-a dat.

Partida
A doua zi, după rugăciunea de amiază am vrut ca ienicerul Pervane
să plece cu Hamza, dar nu s-a urnit de lângă mine. M-a privit cum mă așez
în fa$a jucătorului din ajun și cum trântesc triumfător pe măsu$ă banul meu
de argint.
– Joci și astăzi cu mine, în$eleptule șeik?
– O, nobile tânăr, sunt în mare primejdie, dar merită să-mi învigorez
mintea cu apa din fântâna știin$ei tale. Î$i mul$umesc că n-ai uitat de umila
ta slugă!
Am jucat și iar am câștigat. La un moment dat, am făcut o greșeală,
dar adversarul n-a mai putut profita de ea. Aveam acum două accele, le-am
pus pe masă pe amândouă, la care omul începu să se codească că nu vrea
să pornească la drum cu atâta bănet în barca șubredă a sărmanei sale
știin$e, pe marea jocului plină de stânci vătămătoare, dar în cele din urmă
puse şi el partea lui pe masă, și eu am câștigat din nou. Între timp, în jurul
nostru se adunaseră câ$iva gură-cască.
– Să mergem conașule Isa, mormăi ienicerul, căci unde-i miere sunt
și muște.
– Pervane, fiecare bărbat este stăpânul propriei sale bărbi. Dacă vrei,
po$i să pleci cu Hamza, eu mai joc.
Iar am câștigat și am aruncat pe masă toate cele opt monede.
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– Nobile tânăr – se căină șahistul – cum se va sfârşi tărășenia asta?
Nu degeaba se zice: îngăduie-i beduinului să intre în casa ta și o să-şi aducă
și cămila! Pe numele Profetului spun, (fie el binecuvântat!) n-ar fi trebuit să
accept să ridici miza, căci martori îmi sunt tovarășii de joc ― de regulă joc
pe o accea. Așa că, te rog, încuviinţează ca această partidă să fie ultima
astăzi.
M-am învoit, am câștigat și am dus acasă șaisprezece accele. A doua
zi era vineri, la prânz toată lumea era la geamie, după masă șahiștii n-au
ieșit în pia$ă, dar ziua următoare, după școală m-am înfiinţat din nou acolo.
Cu omul meu juca deja cineva, am fost nevoit să aștept, apoi veni supraveghetorul pie$ei să încaseze, ca în fiecare zi, banii pentru amendă, pentru că
nu era îngăduit să joace cineva pe bani, apoi m-am așezat în sfârșit în fa$a
tablei de șah. Am răsturnat toate cele șaisprezece accele pe măsu$ă. La
auzul clinchetului de monezi s-a bulucit lume de tot felul: negustori, slujitori, precupe$i, cerșetori, ho$i, solda$i, $ărani unguri. Abia mai puteam respira, Pervane îi îmbrâncea cu arţag pe curioși. Șahistul zâmbi fără nicio tragere de inimă.
– O, nepoate, de ce amărăști bucuria jocului? Din banii ăştia se poate
cumpăra o oaie pe cinste.
Oamenii s-au apucat să strige la noi, unii îi aruncau ocări maestrului,
al$ii spuneau că eu nu mă port așa cum se cuvine s-o facă un flăcăiandru
căruia nici nu i-a mijit musta$a. În cele din urmă, șahistul a numărat cu chiu
cu vai șaisprezece bani de argint, i-am pus sub tablă și am început partida.
Acum chibzuia mai mult ca înainte și mângâindu-și barba cănită, reuși cu
tertipuri iscusite să cucerească centrul tablei de șah, numai că în partea
dinspre sultan pionii aveau apărare slabă. Am văzut că i-ar trebui mai mult
timp să răzbată decât îmi trebuia mie să-i distrug flancul exterior. Am calculat încă o dată totul, spre norocul nostru mul$imea se mai risipise între
timp, pentru că mul$i se plictisiră repede, am avansat cu pionii, ceea ce i-a
încetinit adversarului meu înaintarea pe mijloc, apoi sacrificându-mi un
călăre$ am atacat sultanul și a fost prea târziu pentru el să evadeze.
Câștigasem. Am sărit în sus, apoi m-am așezat la loc, nici nu am scos cele
treizeci și două de accele de sub tabla de șah.
– În numele lui Allah te implor, nu mai face asta cu mine, fiule! De
trei ani sunt aproape în fiecare după-amiază în pia$ă, iar fratele meu îmi
$ine locul în magazin și mi s-a întâmplat să pierd onorabil, dar Allah îmi
este martor (fie lăudat El, care se îngrijește de noi to$i, dar n-are nevoie de
nimeni!), Allah îmi este martor că am câștigat de mai multe ori decât am
pierdut. Te rog acum, în numele spiritului strălucitului ar-Razi, care a fost
cel mai mare jucător de șah, strânge-ţi câștigul și du-te în pace, pentru că
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mă vor lua to$i în râs dacă nu primesc să mai joc cu tine. Te rog frumos,
gândește-te la vestita lucrare a maestrului ar-Razi; Elegan!a în șah nu se
referă doar la piesele de joc, ci și la purtarea jucătorului! Fii cu măsură, așa
cum îndeamnă Profetul, și nu-mi căuta pierzania!
– Nu mă las, unchiule! Acum eu o să joc cu oastea albă, iar tu cu cea
neagră.
– Te implor, ieși din tabla de șah! Căci piesele pun capcane și se luptă
unele cu altele fără cruţare, dar oamenii nu fac asta. Pentru că piesele acestea, noi, oameni nătângi, le controlăm, însă oamenii sunt crea$ia lui Allah!
– Joci sau nu?
– Bine, fie. Dar îngăduie-mi să mă apăr în felul meu, ca să nu mă lași
fără o leţcaie.
– Apără-te cum vrei, bravule baba! Dar pune-$i odată piesele negre
pe tablă!
– Am văzut, tinere, că ai început cu o singură accea, iar to$i banii i-ai
luat de la mine cu ajutorul min$ii tale, care este iute precum mâna lui
Dumnezeu și puternică, precum temeliile acestei geamii. Știu că nu mă pot
eschiva din fa$a unui nou joc și nici nu pot scăpa să devin sărac lipit pământului decât dacă pun atât de mul$i bani, câ$i tu să nu ai. Pun două sute de
accele. Poftim. Iată, este venitul băcăniei mele și împrumutul asocia$ilor
mei. Își desfăcu cordonul de pe feregea1 și puse mici grămezi de bani pe
măsu$ă. Lumea se întoarse și ne înconjură.
– Noi pornim spre cetate, spuse Pervane și începu să îmbrâncească
lumea care-i stătea în cale.
– Pervane! Pe Allah spun, nu mergem nicăieri! Ai bani?
– Ce-$i închipui, Isa? Am opt accele și jumătate la mine! Hai odată!
Eu îmi suceam capul de colo-colo, ca un apucat, căutând ajutor în jur
şi m-am repezit asupra bătrânului.
– Unchiule! Nu e nevoie să pun bani pe masă. Ia sabia asta!
– Nici vorbă! – se răsti Pervane. Ei, asta-i bună! Ce-i spunem lui
Ferruh aga? Cum îi dăm socoteală părintelui tău? Nu permit o asemenea
rușine!
– Taci, soldatule! am zbierat la el. Mărite maestre, așa-i că nu mai e
cale de scăpare?
Pervane trăgea de mine, dar oamenii strigau agita$i, eu mijeam ochii,
îl asiguram că o să fiu cu luare-aminte, el doar să fie atent să n-o șteargă
bătrânul cu banii.
– Asta arată ca o simplă sabie, copile, și e cam scurtă. Are mânerul
din cupru, Are mânerul cu buton dat cu un strat de cupru, pe tijă se vede
1. Manta largă și deschisă din stofă fină purtată peste anteriu ( N.tr.)
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pu$ină argintărie, dar teaca e simplă, din postav. E o armă frumoasă,
nepoate, nobilă în simplitatea ei, dar face atâta. Preţuieşte pesemne vreo
optzeci de accele.
– Privește-i bine și tăișul, unchiule! Și, spunând acestea, am tras
sabia și i-am pus cu neobrăzare sub nas o$elul cenușiu de Damasc, ca să
vadă însemnele marelui făuritor de arme.
Bătrânul păli, lumea striga și se îmbulzea, n-a avut ce face până la
urmă, s-a așezat în fa$a mea. Eu priveam tabla de șah. Știam de la Seifi că
în vremurile de demult, tabla fusese formată din mai multe câmpuri decât
astăzi și auzisem că în Germania frâncii joacă pe opt ori opt rânduri, cu de
două ori șaisprezece piese.
Priveam cele zece ori zece pătră$ele din fa$a mea. Era o tablă ieftină,
nu pietrele semipre$ioase închise și intarsia de abanos diferen$iau culorile,
ca pe tabla de acasă, nici vopseaua albă și neagră ci de două ori douăzeci de
piese tocite, sculptate în lemn. Dar la fel, cu fiecare deschidere se însufle$ea
o întreagă lume, pentru că sufletul jocului nu îl dau tabla de șah și piesele,
ci regulile. Când jucăm, avem parte de o aventură în care sim$im că miza
este însăși via$a noastră; piesele devin supușii noștri, dar poate muri oare și
strategul dacă oastea lui pierde bătălia? Așa că în timpul jocului uităm de
lumea înconjurătoare, fie că este o tablă ieftină, fie că jucăm pe una care
valorează cât cincisprezece sate. În timpul jocului, tremurăm la gândul că
putem pierde și suntem atât de ferici$i dacă avem avantaj, de parcă ar fi
vorba de noroc sau nenoroc în via$a reală. Cerșetorul cel mai amărât și cel
mai puternic rege simt la fel. Chiar și atunci când nu și-au aruncat întreaga
avere în joc, ca mine, și chiar atunci când nu pun nimic la bătaie. E totuna.
Însă acum spun asta, atunci, în fa$a marii moschei a lui Kasim-gazi mă
mâna doar smintita nerăbdare.
Cu inima bătîndu-mi nebunește, am pus pe tablă cele douăzeci de
piese ale mele fa$ă în fa$ă cu piesele lui negre și am deschis partida pe mijloc, ca să ob$in control asupra teritoriului. Asupra vie$ii. Asupra jocului.

Cei care galopează
Sura o sută a Sfântului Coran vorbește despre lăcomie și pedepsirea ei.
Cei care galopează
În numele lui Dumnezeu cel milos și milostiv
Pe cei ce galopează sforăitori,
Cei ce scapără scântei
Cei ce se năpustesc odată cu norii
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Cei ce stârnesc colbul
Cei ce pătrund în mijlocul gloatei
Da, este omul nerecunoscător fa!ă de Domnul său:
Și el însuși mărturisește aceasta,
Însă aprigă-i este dragostea pentru bunul lumesc
Nu știe el oare că atunci când mormintele-și vor arunca
afară lăuntrurile,
iar ceea ce este în piepturi va fi scos la iveală
în ziua aceea, Domnul lor va avea deplina lor știin!ă?2
Atunci, acolo în bazar n-a trebuit să aștept Ziua Judecă$ii, căci încă de
la deschiderea jocului am sim$it că ceva nu e în regulă.
– Sigur $i s-a întâmplat să visezi că te prăbușești de undeva, tinere –
a spus pu$in mai târziu bătrânul și gloata din jurul nostru părea să fi dispărut, nu mai auzeam decât vocea lui.
– Mi s-a întâmplat să visez, i-am replicat și am înaintat cu un pion,
ca să câștig cumva înapoi controlul asupra zonei centrale a tablei de șah.
După câteva mutări, sim$eam de parcă m-aș fi izbit de un zid de piatră.
– De ce întrebi, unchiule?
– Am visat și eu așa ceva. Și mă temeam de parcă chiar via$a mi-ar fi
fost în primejdie. Tu te-ai temut?
– Nu încerca să-mi distragi aten$ia cu așa ceva... da, m-am temut.
Dar de ce întrebi?
– Și când ai visat asta, ce s-a întâmplat Ai continuat să dormi?
– Nu, m-am trezit.
– Și a fost bine să te trezești?
– Da. Am răsuflat ușurat.
– Cu toate acestea cu numai un minut mai devreme î$i rupsesei gâtul
de la cădere. Oare nu e cu putin$ă ca via$a adevărată să nu fie adevărată, și
într-o bună zi să ne trezim că am murit? Și că aceea va fi via$a adevărată? Și
atunci răsuflăm ușura$i?
– Mai bine fii atent la tabla de joc, bunule baba, pentru că... turma
fără păstor e bucuria lupului, am spus și chiar m-am bucurat pentru că din
neaten$ie își lăsase neacoperit un pion în partea dinspre sultan.
– Ne sim$im despovăra$i după un vis urât, continuă, pentru că ieșim din
starea de închistare. Din zăvorârea noastră într-o lume mică. Și pentru că ne
bucurăm că lumea cea mică ne-a despăr$it de lumea firească. Cea adevărată.
2. Citatul este luat din Coran, traducere de George Grigore, Editura Herald, București, 2015.
(N.tr.)
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– Ce fel de lume mică?
– Păi, a visului. Sau, de ce nu, a șahului. Căci nu te bucuri tu oare că
mi-ai luat un pion, de parcă ai fi mângâiat de fete reale cu petale de trandafir pe sofaua din bordelul lui Abu Ganzafer?
I-am aruncat doar o scurtă privire, apoi am fost atent la tablă, pentru
că sim$eam că ini$iativa era acum la mine. El alungă o muscă obosită de pe
sultanul său.
– Amestecarea acestor lumi ne primejduiește via$a, tinere. Cine consumă în fiecare zi opiu, ca să amestece via$a adevărată cu visul, pierde totul,
și, în scurt timp, și via$a lui se amestecă cu moartea.
– Eu nu iau opiu, nici hașiș nu fumez – mă concentram febril asupra
calculelor mele, mi-am desfăcut turbanul, pentru nădușisem, vedeam drumul imaginar făcut de mișcarea pionilor mei, pe măsură ce un atac uriaș, ce
angrenează toate for$ele, se deschise în fa$a mea.
– Și șahul? Cel care confundă lumea strâmtă a jocului cu propria
soartă?
– Ce atâta vorbăraie, unchiule?
– Este oare pe placul bunului Dumnezeu să punem totul la bătaie
într-un joc? Căci întreaga noastră via$ă depinde de acea mică lume. Deși nu
e reală, căci doar ne-o închipuim, e doar un joc. Adevăratele reguli ale vie$ii
le-a făcut Dumnezeu, iar regulile șahului le-am inventat noi, oamenii. Ce
reguli mici și prostești! Dacă ne punem averea la joc, atunci acest joc ne
schimbă marea via$ă. Dar n-ar putea să o facă, pentru că acolo regulile le
stabilește Allah! Peste hotarele dintre vie$i doar Allah are puterea să treacă,
noi nu. Cel face cu toate acestea așa ceva, nu procedează corect.
Bine, n-ai decât trăncănești, cioară bătrână ce ești, mi-am spus,
înaintând încă un pas. Acum era sigur! Am înaintat triumfător și între timp
mi s-a îmbrobonit fruntea, atât eram de agitat, i-am mai luat un pion și
când el mi-a luat un pion, s-a năruit totul. Mă păcălise. După cele două
mișcări laterale, aveau drum liber pentru vizir și unul dintre elefan$i, pe
care îi avea pregăti$i acolo, de parcă ar fi vrut să se apere. Mă păcălise de la
bun început. De la prima partidă.
Am sim$it că mă aprind la fa$ă, s-a împrăștiat în mine o stare intensă
de neghiobie, umilin$ă, păcălire. Poate că mi-aș mai fi putut apăra o vreme
sultanul, dar nu mai aveam timp să chibzuiesc, am sărit la gâtul lui, masa s-a
răsturnat, oamenii ridicau banii de pe pământ, se băteau zbierând, eu mă tăvăleam pe jos cu maestrul de șah, Pervane s-a împiedicat de cineva, apoi au căzut
peste el doi pierde-vară care își smulgeau unul altuia bărbile, m-au tras de
picior, bătrânul horcăia cu chipul vânăt între mâinile mele și ar fi murit dacă
cineva nu mi-ar fi tras un șut în burtă, de mi s-a întunecat totul în fa$a ochilor.
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Până să facă oamenii subașului3 ordine, banii dispăruseră, ca atunci
când porumbeii mănâncă firimiturile de pe caldarâmul pie$ei, și vreo zece
drepcredincioși cu bărbile smulse, nasurile însângerate și hainele în
neorânduială stăteau între scaune și rămăși$ele meselor de șah.Unora nu le
mai rămăsese din turban decât kavuk-ul, iar pânza de douăzeci de co$i
înota în aer, în urma unui câine jucăuș din bazar.
Ienicerii-poli$iști ai orașului ne-au dus pe to$i la cadiu, care a început
audierea, dar din momentul în care eu am sărit la maestrul de șah nu mai
putusem urmări ce s-a întâmplat, pentru că fiecare dreptcredincios știa cine
îl bătuse, dar unii fugiseră din fa$a ienicerilor, iar al$ii tăgăduiau cele spuse
de celălalt și arătau plângând cu degetul de la unul la altul. Atunci cadiul
porunci să se facă liniște și dădu amenzile presupușilor făptași, așa cum
știa: pentru spagerea nasului și capului câte cincizeci de accele de fiecare,
(Abu Seiti plăti o sută cincizeci pentru că era bogat), pentru calomnie și
ocară câte douăzeci de accele (Abu Seiti șaizeci), pentru sfâșierea hainelor
atât cât valora stricăciunea, iar mie, pentru strângerea de gât, câștig ilicit și
pricinuirea scandalului în total două sute cincizeci de accele. Consemnă tot,
cu ajutorul copistului său, în catastif. Amenzile trebuiau plătite visteriei statului, banii pentru stricăciuni da$i celor care le suferiseră, iar cadiul mai
încasă câte cinci accele de la fiecare pentru munca copistului și zece pentru
el (de la Abu Seiti și de la mine de trei ori pe atât), cine nu putea plăti primea
răgaz până a doua zi, să scape de pedeapsa ciomăgelii. Îi datoram cadiului
două sute nouăzeci și cinci de accele cu totul, șahistul dispăruse cu sabia
mea cu tot.
Prezentare, note și traducere
din limba maghiară de

Maria-Gabriela Constantin
Fragmentul a fost tradus la
Casa Traducătorior Maghiari
(Hungarian Translators’ House)
de la Balatonfüred, din Ungaria.

3. ofi$er de poli$ie turc (N.tr.)
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Ion SIMU!

Un reper cultural:
Școala Ardeleană
în cea mai cuprinzătoare antologie
Victoriile unor cercetări filologice noi (edi#ii critice, dic#ionare, antologii, sinteze, documente inedite) sunt din ce în ce mai pu#ine astăzi. De
aceea, ele merită cu atât mai mult să fie puse în lumină și să le fie analizate
contribu#iile.
Școala Ardeleană e un astfel de teritoriu îmbietor de explorat. Pare
îndeajuns de cunoscut, deși mai sunt zone aflate în penumbră. Două versiuni anterioare ale unei antologii (apărute în 1970 și în 1983), ambele
alcătuite și îngrijite în edi#ie critică de Florea Fugariu, nu au putut epuiza
acest fenomen. Eugen Pavel, directorul Institutului de Lingvistică și Istorie
Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, este coordonatorul unui nou
efort de cercetare a documentelor Școlii Ardelene. I-am solicitat o
mărturisire despre modul de realizare a acestui proiect. I-am alăturat alte
două opinii, exprimate de specialiști în domeniu: Ovidiu Pecican, istoric
clujean, și Gheorghe Chivu, filolog bucureștean. Am început cu o fișă
descriptivă a celor patru volume, apărute în colec#ia de „Opere fundamen-
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tale”, coordonată de Eugen Simion. Ne putem face o primă impresie despre
amploarea cercetării. Punctele de vedere exprimate relevă și noută#ile. Noua antologie a Școlii Ardelene merită să fie integrată în biblioteca esen#ială
a culturii române.

ŞCOALA ARDELEANĂ. Antologie de texte alcătuită și coordonată
de Eugen Pavel. Prefa#ă de Eugen Simion. Bucureşti, Academia Română,
Funda#ia Na#ională pentru Știin#ă și Artă, Muzeul Naţional al Literaturii
Române, 2018, vol. I, CCXCIV + 1418 p., vol. II, 1726 p., vol. III, 1728 p., vol.
IV, 1600 p.
Volumul I
Prefaţă. Introducere. Cronologie. Notă asupra ediţiei. Abrevieri
bibliografice
A. SCRIERI ISTORICE (Autori şi traducători: Inochentie MicuKlein, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu,
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Ioan Piuariu-Molnar, Toma Costin, Ioan Teodorovici-Nica, Vasile Popp,
Damaschin Bojincă, Teodor Aaron, Claude-François-Xavier Millot, Johann
Daniel Friedrich Rumpf, Pavel Kenghela#)
Note şi comentarii
Ilustraţii
Volumul II
B. SCRIERI LINGVISTICE (Autori şi traducători: Samuil Micu,
Gheorghe Șincai, Ioan Piuariu-Molnar, Aureliu-Anton Predetici Nasodi,
Radu Tempea, Paul Iorgovici, Ștefan Crișan-Körösi, Gheorghe Constantin
Roja, Ioan Budai-Deleanu, Petru Maior, Ioan Corneli, Constantin
Diaconovici-Loga, Ioan Bob, Ioan Alexi, Nicolae Maniu-Montan)
C. SCRIERI LITERARE (Autori şi traducători: Ioan Piuariu-Molnar,
Nicolae O#ălea, Paul Iorgovici, Samuil Micu, Ioan Barac, Ioan BudaiDeleanu, Gheorghe Șincai, Vasile Aaron, Jacques-Philibert Rousselot de
Surgy, Francisc Scufos, Giulio Cesare Croce, Lucian din Samosata)
Note şi comentarii
Ilustraţii
Volumul III
C. SCRIERI LITERARE (Autori şi traducători: Vasile Aaron,
Gheorghe Lazăr, Vasile Popp, Ioan Budai-Deleanu, Ioan Teodorovici-Nica,
Dimitrie Ţichindeal, Gheorghe Munteanu-Montan, Naum Petrovici, Ioan
Tincovici, Petru Maior, Ioan Barac, Moisi Bota, Pietro Metastasio, Dositei
Obradovici, Jean-François Marmontel, François Fénelon)
D. SCRIERI TEOLOGICE ŞI RELIGIOASE (Autori şi traducători:
Gherontie Cotore, Petru Pavel Aaron, Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe
Şincai, Vasile Coloşi, Dimitrie Căian senior, Dimitrie Vaida, Dimitrie Căian
junior, Chiril al Ierusalimului, Wenzel Schanza, Thomas de Kempis, Claude
Fleury)
E. SCRIERI FILOSOFICE (Autori şi traducători: Samuil Micu,
Friedrich Christian Baumeister).
Note şi comentarii
Ilustraţii
Volumul IV
F. SCRIERI DIDACTICE ŞI INSTRUCTIVE (Autori şi traducători:
Gheorghe Şincai, Ioan Piuariu-Molnar, Ioan Budai-Deleanu, Dimitrie
Ţichindeal, Nicolae Horga-Popovici, Grigore Obradovici, Petru Maior, Ioan
Teodorovici-Nica, Ioan Tincovici, Iosif Pașca, Nicola Nicolau, Naum
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Petrovici, Moise Fulea, Vasile Ghergheli de Ciocotiș, Samuil Vulcan,
Constantin Diaconovici-Loga, Vasile Popp, Ioan Tomici, Alexandru
Teodori, Damaschin Bojincă, Pavel Vasici-Ungurean, Dositei Obradovici,
Michael Neustädter, Johann Nepomuk Neuhold, Franz von Heintl, Johann
Burger, Ludwig Mitterpacher, Christoph Wilhelm Hufeland, Joachim
Heinrich Campe, Francisc Bene, Peter Villaume, Simon-André Tissot, Iosif
Blașcovici)
Note şi comentarii
Repere critice
Glosar
Indice de autori, traducători şi opere antologate
Ilustraţii
***

Eugen PAVEL

Din laboratorul unei editări: Şcoala Ardeleană
În primăvara anului 2007, în sala de lectură a Institutului „Sextil
Puşcariu” din Cluj, academicianul Eugen Simion ne propunea un proiect
ambiţios, pe care ar trebui să ni-l asumăm, în primul rând, noi, „ardelenii”,
după cum accentua. I se părea o obligaţie morală de neocolit ce ar reveni
cercetării umaniste clujene, o provocare la care cei din sală, lingvişti, literaţi,
dar şi istorici invitaţi, priveau încă neîncrezători, cu o oarecare reticenţă.
Replica venită era simplă: sunt prea puţini filologi, în sensul restrâns al termenului, prea puţini paleografi şi latinişti printre noi, proiectul este
copleşitor, depăşind forţele noastre. Din 2011, de când am preluat
direcţiunea Institutului filologic clujean, realizarea unei asemenea antologii
reprezentative a Şcolii Ardelene a devenit pentru mine o adevărată obsesie,
pe care preşedintele Secţiei de filologie şi literatură mi-o alimenta la fiecare
întâlnire de la Academie. Astfel încât, la un moment dat, în urmă cu cinci
ani, m-am decis să introduc în programul de cercetare această temă
prioritară, care oferea premisele de a regândi şi de a rescrie începuturile
spiritualită#ii românești moderne. Studierea unei epoci parţial cunoscute
poate avea pentru fiecare genera#ie resorturi intelectuale nebănuite, deloc
inactuale. În prealabil, am început o documentare minuţioasă, am revizitat
colecţiile de manuscrise ale bibliotecilor clujene, care adăpostesc piesele de
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bază ale corifeilor acestei mişcări culturale de răsunet, texte provenite din
fondurile blăjene sau orădene. Manuscrisele lui Budai-Deleanu le aveam
deja scanate prin bunăvoinţa Bibliotecii Academiei din Bucureşti, şi pe care
tocmai le editasem împreună cu Gh. Chivu. Am parcurs din nou antologiile
şi ediţiile elaborate până atunci pe această temă, dar şi receptarea acestora
în presa culturală sau de specialitate. Am reţinut, de exemplu, o cronică pe
care Zigu Ornea o dedica în 1984, în „România literară”, crestomaţiei lui
Florea Fugariu, o lucrare de referinţă pentru multe decenii, în care remarca
viziunea cuprinzătoare a eruditului editor, dar şi slăbiciunile întreprinderii
sale, în special în privinţa aparatului critic, reproșându-i-se faptul că „adnotarea nu e la înăl#imea antologiei”. Alte culegeri asemănătoare nu depăşeau
stadiul încercărilor improvizate, de uz şcolar, fără mare relevan#ă știin#ifică.
Se impunea, aşadar, o nouă lectură a scrierilor care se revendică de la
crea#ia iluministă transilvăneană, tipărituri și manuscrise, edite și inedite,
în consonan#ă cu stadiul actual al istoriografiei și filologiei românești, și,
implicit, alcătuirea unei noi crestoma#ii cvasiexhaustive, pe care am abordat-o cu un colectiv de cercetători clujeni, cărora li s-au alăturat câţiva
filologi şi istorici din alte centre.
În editarea de fa#ă, finalizată în urmă cu un an, am pornit de la principiul absolut necesar al întoarcerii la sursă, la original, transcrierile efectuându-se numai după manuscris (de regulă, cel olograf) ori după edi#ia
princeps. Iniţial, am stabilit norme precise de transcriere interpretativă a
textelor chirilice şi a celor scrise cu ortografie latină etimologizantă, precum
şi alte principii de editare critică. Încercând să reconstituim cât mai fidel
acest capitol definitoriu din istoria noastră culturală, am antologat un
număr de 175 de texte, adnotate şi comentate, structurate tematic (istorice,
lingvistice, literare, teologice și religioase, filosofice, didactice și instructive),
începând cu primul memoriu al lui Inochentie Micu-Klein, Supplex
Libellus, din 1743, mai puţin cunoscut, și încheind cu Antropologhia sau
scurta cunoștin&ă despre om și despre însușirile sale, publicată de Pavel
Vasici-Ungurean, la Buda, în 1830.
Comparativ, Florea Fugariu, editorul prin excelen#ă al scrierilor
iluminiștilor ardeleni, a reunit în crestoma#ia pe care a întocmit-o, în 1970,
87 de titluri, extinsă ulterior la 138 de texte, ordonate după criteriul cronologic. În plus, acesta nu a apelat întotdeauna la original, ci și la surse secundare, constând din editări moderne: Historia Daco-Romanorum sive
Valachorum a lui Samuil Micu, după transcrierea lui A. T. Laurian din
1861, Procanonul lui Petru Maior, din 1783, preluat din edi#ia lui C. Erbiceanu din 1894, sau traducerea lui Samuil Micu din Istoria adevărată a
lui Lucian din Samosata, din 1800–1803, după edi#ia lui Nicolae Lascu din
1942.
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Este semnificativ deci că noua editare pe care ne-am asumat-o a
depăşit cu 37 de texte cuprinsul ediţiei revăzute a lui F. Fugariu din 1983.
În privin#a ponderii autorilor în antologie, protagoniştii mișcării de#in, în
mod firesc, întâietatea. Samuil Micu este prezent cu 30 de opere (socotind
şi lucrarea sa în colaborare cu Şincai, Elementa linguae Daco-Romanae
sive Valachicae), dintre care 12 sunt traduceri și prelucrări. Astfel, nu
puteau fi ocolite în acest corpus lucrări precum memoriul De ortu, progressu,
conversione Valachorum, episcopis item, archiepiscopis et metropolitis
eorum [Despre originea, dezvoltarea, convertirea românilor, precum și
despre episcopii, arhiepiscopii și mitropoli#ii lor], alături de alte scrieri ale
lui S. Micu, precum Istoria românilor cu întrebări și răspunsuri, Scurtă
cunoștin&ă a istoriii românilor, Istoriia și lucrurile și întâmplările românilor, continuând cu Istoria, lucrurile și întâmplările românilor pre scurt.
Ne-a mai captat atenţia, dintre scrierile sale, Dictionarium Valachico–
Latinum (1801) sau traducerea Istoriei adevărate a lui Lucian din
Samosata, după cum prelucrările şi adaptările din F. Ch. Baumeister s-au
dovedit relevante pentru încercările de creare a unui limbaj filosofic românesc. Pe Micu îl secondează, prin volumul materialului antologat, Petru
Maior, din opera căruia am optat pentru 25 de titluri, dintre care 8 traduceri, autorul fiind recurent în aproape toate secţiunile, cu excepţia celei de
filosofie. Pe lângă scrierile sale istorice cunoscute, străbătute de o vervă
polemică nemaiîntâlnită, am reunit fragmente întinse din Orthographia
Romana sive Latino–Valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum reserantur [Ortografia română sau latino–valahică, cu o
cheie cu care sunt deschise tainele cuvintelor], dar şi din romanul lui
François Fénelon, Les Aventures de Télémaque, tradus printr-un intermediar italian. Seria este continuată de Gh. Șincai cu 15 titluri, dintre care 5
traduceri și prelucrări, o operă ilustră din care nu puteau lipsi nici Hronica
românilor și a mai multor neamuri, nici Elegia din 1804. Această pleiadă
de aur este întregită de Ioan Budai-Deleanu cu 11 scrieri, dintre care 2 traduceri, asupra căruia vom reveni în rândurile de mai jos. Dar Şcoala
Ardeleană nu se limitează doar la aceste vârfuri. Aşa-zişilor corifei li se alătură şi al#i autori și traducători, cunoscu#i sau care, dimpotrivă, nu au
depășit pragul anonimatului, nume ce întregesc imaginea poliedrică a
mișcării: Ioan Teodorovici-Nica, cu 10 titluri, majoritatea traduceri, dar și
cu o versificare a Istoriei lui Maior, Ioan Piuariu-Molnar cu 9 titluri, dintre
care 6 sunt traduceri sau editări, prolificul literat Vasile Aaron, cu 8 titluri,
majoritatea adaptări, polihistorul Vasile Popp, cu 6 titluri, episcopul Petru
Pavel Aaron, cu 4 lucrări (inclusiv cele coordonate), Dimitrie !ichindeal, tot
cu 4 titluri, Constantin Diaconovici-Loga și Ioan Tomici, cu câte 3 titluri,
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urma#i de Ioan Barac, Damaschin Bojincă, Ioan Corneli, Toma Costin,
Ștefan Crișan-Körösi, Paul Iorgovici, Gheorghe Montan (alias Munteanu,
dacă acceptăm identitatea evidentă a celor două persoane), Ioan Tincovici,
Nicola Nicolau și Naum Petrovici, cu câte 2 titluri, iar în final autorii din
opera cărora am reprodus câte o singură lucrare, între aceștia înscriindu-se
Teodor Aaron, Ioan Alexi, Moisi Bota, Zaharia Carcalechi, Dimitrie Căian
(senior şi junior), Vasile Coloși, Gherontie Cotore, Moise Fulea, Vasile
Ghergheli de Ciocotiș, Nicolae Horga-Popovici, Gheorghe Lazăr, Nicolae
Maniu Montan, Inochentie Micu-Klein, Grigore Obradovici, Nicolae
O#ălea, Iosif Pașca, Aureliu-Anton Predetici Nasodi, Gheorghe Constantin
Roja, Alexandru Teodori, Pavel Vasici-Ungurean, Dimitrie Vaida și Samuil
Vulcan (fără a-i atribui ultimului şi controversatul Occisio). Conform unei
estimări, scrierile prezente în antologie se ridică la 50 pentru secolul al
XVIII-lea (mai exact pentru anii 1743-1800), în timp ce titlurile selectate
din produc#ia secolul al XIX-lea (anii 1801-1830) se cifrează la 125.
Selec#ia operelor care ar putea intra în componen#a unei antologii
reprezentative a iluminismului românesc transilvănean a fost punctul de
plecare al demersului nostru editorial. Stabilirea textului de bază al unei
edi#ii a presupus, mai întâi, elucidarea unor chestiuni legate de paternitatea
textelor, precum și de originalitatea operelor, în func#ie de accep#iunea din
epocă, în care no#iunea de proprietate literară era încă evazivă, insuficient
asumată. Unele scrieri din sfera Școlii Ardelene, dintre care nu pu#ine sunt
traduceri, compila#ii, prelucrări sau adaptări, trebuie, astfel, reanalizate și
din perspectivă auctorială. Un asemenea caz îl reprezintă, de exemplu,
Retorica lui Ioan Piuariu-Molnar, din 1798, comentată de unii istorici literari drept o scriere originală. Aşa a procedat, de exemplu, Aurel Sasu, în ediţia sa din 1976. Or, așa cum s-a demonstrat (N. A. Ursu), pe baza unor
probe certe de natură traductologică, primul manual de retorică din limba
română nu-i apar#ine, în realitate, întreprinzătorului medic oculist sibian.
Acesta nu este, prin urmare, nici autorul, nici traducătorul, ci doar editorul
unei traduceri mai vechi din greacă a tratatului de retorică al lui Francisc
Scufos, apărut la Vene#ia, în anul 1681. O altă situa#ie de infirmare a
paternită#ii prestabilite vizează abecedarul intitulat Povă&uitoriul tinerimei
cătră adevărata și dreapta cetire, apărut la Buda, în 1826, care ar fi, potrivit
foii de titlu, „întru acest chip acum întâia oară lucrat” de Gheorghe Lazăr.
Atribuirea, acceptată cândva de N. Iorga şi preluată de majoritatea cataloagele
de carte veche, este falsă, cartea fiind, în realitate, o plastografiere a lui Zaharia
Carcalechi, o compila#ie mistificatoare, menită să faciliteze vânzarea ei.
Există însă suficiente motive pentru a trece multe dintre lucrările
unor cărturari iluminişti sub numele lor, și nu ca simple traduceri sau pre-
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lucrări mecanice, lipsite de o amprentă personală, cum s-a pledat, uneori,
întrucât traducerea echivala pe atunci „aproape cu o crea#ie”, după remarca
lui Lucian Blaga. Este şi motivul pentru care am tratat Loghica, adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei (1799) sub numele lui Samuil Micu,
Istoria naturei sau a firei (1806–1808), sub cel al lui Gheorghe Şincai, sau
multdiscutatele Filosoficești și politicești prin fabule moralnice învă&ături
(1814), sub numele lui Dimitrie Ţichindeal.
În această selec#ie am decis, pe de altă parte, eliminarea ab initio a
unor scrieri cu o atribuire nesigură și care nu pot intra, suficient de motivat,
în patrimoniul Școlii Ardelene. Avem în vedere, bunăoară, prima gramatică
a limbii române scrisă în limba latină, rămasă în manuscris, cu titlul
Institutiones linguae Valachicae, înso#ită de un Lexicon compendiarum
Latino–Valachicum, datate între 1768–1776, pe care Mihai Gherman le-a
editat în 2001, atribuindu-le lui Grigore Maior. Argumentele de ordin
paleografic, filigranologic și filologic aduse ulterior de lingvistul Gheorghe
Chivu, în cadrul unei noi edi#ii exemplare, au tranșat definitiv statutul celor
două texte, care nu pot fi puse în rela#ie cu preocupările pentru normarea
limbii literare din cadrul Școlii Ardelene. Aceleași rezerve fa#ă de includerea
în culegere a unor texte am avut și în legătură cu un Arhieraticon manuscris,
care con#ine un ex-libris din 1748 al lui Inochentie Micu-Klein, dar care este
numai posesorul scrierii, nu și copistul, așa cum s-a presupus. La fel, nici
Cuvântare despre posturile Besearicii Grecești a Răsăritului, tipărită la
Buda, în 1828, tradusă din greacă, nu poate fi pusă cert în corela#ie cu lucrarea în latină Dissertatio de ieiuniis Graecae orientalis Ecclesiae.
Conscripta ab Samuele Klein de Szad, diocesis Fagarasiensis in
Transilvania, apărută la Viena, în 1782, așa cum s-a acreditat prin inserarea mecanică a edi#iei românești într-o antologie a scrierilor lui Samuil
Micu girată de Ioan Chindriş. Atribuirea mai recentă lui Samuil Micu a
unor Laude în versuri rămâne tot de domeniul conjecturilor, desigur tentante, dar prea puţin documentate. Al#i cărturari, precum Dimitrie Eustatievici Brașoveanu sau Sava Popovici din Rășinari, deși împărtășeau crezul
luminist, nu și-au manifestat aderen#a la Școala Ardeleană și nu pot fi
asimila#i acesteia în mod forţat.
S-au repus, aşadar, în circulaţie noi texte, aproape necunoscute, s-au
selectat alte fragmente pentru scrierile vehiculate deja, încercând să
modificăm percepţia unilaterală pe care au perpetuat-o istoriile literare
despre această mişcare. Dintre lucrările lingvistice publicate în premieră cu
acest prilej semnalăm doar, prin insolitul lor, lexicoanele trilingve ale lui
Predetici Nasodi, din 1793, ale lui Ștefan Crișan-Körösi, din 1802–1803,
precum şi Grammatica Daco-Romana sive Valachica a lui Ioan Alexi,
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publicată la Viena, în 1826. Dar noutăţile sunt vizibile şi în celelalte compartimente.
Pe lângă scrierile istorice și lingvistice de referinţă, am reconsiderat,
într-o nouă abordare de ansamblu, și operele literare de sorginte iluministă, asupra cărora vom insista în continuare. Pozi#ia meteorică a unei capodopere precum 'iganiada lui Ioan Budai-Deleanu, primul nostru mare
autor „beletrist”, defazată fa#ă de contextul literar, nu acoperă nicidecum
amplitudinea întregii perioade culturale. Este o epocă în care preferin#ele
literare evoluează spectaculos, printr-o sincronizare accelerată a culturii
române cu cea occidentală, fiind asimilate genuri și forme literare noi. Este
ceea ce sus#ine, de fapt, în prologul alegoriei sale Budai-Deleanu, prin alter
ego-ul Leonachi Dianeu, atunci când mărturisește că a scris „această poeticească alcătuire, sau mai bine zicând jucăreauă, vrând a forma ș-a întroduce un gust nou de poesie românească”. Opera este pentru Budai-Deleanu şi
un pretext de a pune în valoare disponibilităţile neştiute ale limbii române
literare, după cum declară în Epistolie închinătoare din Ţiganiada, unde,
constatând că în alte limbi se află multe poeme reuşite, ambiţia sa este de
„a face o cercare: de s-ar putea face ș-în limba noastră” asemenea „izvodiri
poeticești”. Păcat că această scriere literară de excepţie s-a aflat în contratimp cu epoca în care a fost creată şi a rămas multă vreme în manuscris,
uitată în scrinul urmaşilor poetului, şi astfel necunoscută mai multor generaţii. Dacă nu s-ar fi produs o atare defazare între scrierea şi receptarea
acestui „product nou”, însăşi literatura română ar fi avut, poate, un alt destin.
Dar paleta produc#iilor literare iluministe este mult mai largă. Ea se
deschide cu acel text, insolit în epocă, Occisio Gregorii in Moldavia vodae
tragedice expressa [Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova expusă în formă
dramatică], cea mai veche piesă de teatru originală românească, scrisă, probabil, în colectiv. Este o farsă bizară, pseudotragică, chiar fantasmagorică,
jucată „în numele fărşangului”, în care se succed ameţitor pasaje în proză şi
în versuri, cu indicaţii scenice în latină şi cu replici şi cântece în mai multe
limbi, într-o poliglosie derutantă, uneori mai puţin inteligibilă, frizând
absurdul, dar cu efecte ludice scontate. Textul pare contaminat de tradiţia
teatrului religios medieval, străbătut de un elan dionisiac, regenerator. În
Mica Romă transilvană, astfel de manifestări cu iz carnavalesc nu erau singulare, existând mărturii despre reprezentaţiile care i-au delectat pe blăjeni,
pe la 1755, în care animatorii erau alumni mascaţi, autodenumiţi „comoedia ambulatoria alumnorum”, tutelaţi din umbră chiar de un viitor episcop,
Grigore Maior. Pare a nu fi întâmplător elogiul adus acestuia din urmă în
finalul piesei Occisio. Şi tot aici fusese scris şi pus în scenă, în 1763, un dialog pseudodramatic, intitulat A şcolasticilor de la Blaj facere.
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Secţiunea literară continuă cu elegiile latine ale lui Gheorghe Șincai
și Vasile Popp, cu fabulele în proză ale lui Nicolae O#ălea și Dimitrie
!ichindeal, ultimul fiind reeditat destul de precar până acum, sau cu acele
„cântări dumnezeieşti” ale lui Ioan Tincovici, ce îl anunţă pe Anton Pann.
Poezia omagială şi religioasă, atât de răspândită, este ilustrată şi prin odele
și poemele didactice de inspira#ie barocă, deseori facile, ale lui Ioan PiuariuMolnar, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Montan, Ioan Teodorovici-Nica, Naum
Petrovici și Moisi Bota. Sunt recitite, de asemenea, prelucrările versificate
în „stil popular” ale lui Ioan Barac din literatura antichită#ii și din clasicismul german, chiar dacă aceste crea#ii nu par să depășească „registrele inferioare ale artei”, după expresia lui D. Popovici. Pe lângă promovarea genului minor în crea#ii ocazionale, cu „stihuri îndemânatece”, de tipul unor
„verșuri veselitoare” sau „verșuri de glume”, Vasile Aaron este prezent şi cu
un amplu poem epic, iniţiatic, cu tentă vizionară, Reporta din vis, așezat, de
unii istorici literari, sub raport valoric, imediat în vecinătatea 'iganiadei,
considerat mai mult decât o simplă imita#ie, cum se credea. Ca şi în cazul
lui Budai-Deleanu, ultima creaţie este pentru Vasile Aaron nu numai un
pariu literar, ci şi unul lingvistic, el vrând a dovedi, cum se exprimă în avertismentul către cititori, că „limba noastră nu e așa sacă și lipsită, cât să nu
să poată într-însa orice tâmplare în verșuri scrie, cu acea în#eleagere și plăceare a cetitoriului, carea să află întră verșurile altor limbi”. Acelaşi crez îl
împărtăşeşte Budai-Deleanu şi în transpunerea sa din Pietro Metastasio,
redată cu litere latine şi ortografie etimologizantă, a cărei motivaţie, expusă
în preambul, este aceea de a oferi „o probă cu care să arată că limba noastră,
prin cultură” se poate ridica la nivelul altor limbi romanice, respectiv cel al
originalului italian. Alături de Metastasio, traducerile din Lucian de
Samosata, Marmontel, Fénelon sau Giulio Cesare Croce completează, aşadar,
peisajul literar al epocii, deloc sărac, în care prelucrările și adaptările din
alte literaturi concurează literatura originală.
Pagini literare „ascunse” pot fi descoperite și în cuprinsul unor scrieri
de altă factură, cum ar fi traducerea în versuri a lui Samuil Micu a imnului
religios Stabat Mater, de Jacopone da Todi, inserată la sfârșitul Acatistului
din 1801, sau traducerile din fabulele din Esop, adăugate la Gramatica în
latină a lui Ioan Alexi, în variante diferite de cele realizate de O#ălea și
!ichindeal. În unele scrieri de natură didactică, cum ar fi Arătare despre
starea acestor noao întroduse scolasticești instituturi ale na&iei românești,
sârbești și grecești, din 1813, a lui !ichindeal, descoperim versuri
encomiastice sau moralizatoare, iar o parte dintre fabulele sale sunt reluate
și în Povă&uitoriul tinerimei, scos de Carcalechi. Astfel de inser#ii poetice
apar și în Oglindă arătată omului în&elept, a lui Nicolae Horga-Popovici,
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din 1807, în Chemare la tipărirea căr&ilor românești și versuri pentru
îndreptarea tinerilor, a lui Constantin Diaconovici-Loga, din 1821, asemănătoare fiind acele „alease cântări” care însoţesc Scurte învă&ături pentru
creșterea și buna purtare a tinerimei română, publicate de Ioan Tomici în
1827, marcate de refrenul „viersui#i, popoarelor”, sau imnurile în care
Damaschin Bojincă slăvește „soarele culturii” în Diregătoriul buneicreștere. Să mai consemnăm, apoi, încercările de istorie literară, schematice, dar utile sub aspect documentar, pe care le inserează, în diverse lucrări,
Samuil Micu, într-un compendiu istoric de la 1792–1798, Gheorghe Şincai,
în Elegia din 1804, Petru Maior, într-o disertaţie din 1812, sau Vasile Popp,
în epistola-prefaţă din 1827, în care Cipariu descoperea un text „plin de
erudi#iune”.
Locul pe care trebuie să-l ocupe textele religioase și teologice în acest
context a comportat o analiză aparte. Marginalizate sau subapreciate de
exegeza de inspira#ie marxistă și de interpretările sociologiste din anii ’50–
’60, care le considerau idealiste, „potrivnice ideilor avansate”, prin „caracterul obscurantist al căr#ii religioase ca atare” (Ion Lungu), scrierile de
această factură nu vin în contradic#ie cu ideologia Școlii Ardelene, care nu
poate fi redusă deloc doar la o componentă laică, ra#ionalistă, anticlericală.
Raţiunea specifică iluminismului de extracţie catolică a infuzat mişcarea
ardeleană, favorizând armonizarea discursului religios cu cel istoric şi cultural. Totodată, n-ar trebui absolutizată apartenen#a greco-catolică extinsă
a reprezentan#ilor mișcării, între aceștia fiind activi și „ortodocșii” Ioan
Piuariu-Molnar, Radu Tempea, Ioan Barac, Paul Iorgovici sau Constantin
Diaconovici-Loga, alături de al#i cărturari bănă#eni, aceştia din urmă fiind
elogiaţi, de altfel, de Petru Maior, în Disertaţia pentru literatura cea veachie a românilor, pentru militantismul lor funciar. Aparent eterogenă,
Școala Ardeleană se definește, prin urmare, ca un curent generat pe baza
unor afinită#i ideologice asumate, o sinteză umanistă magistrală, cu opere
scrise în limba română și în limba latină, în principal, de o mare diversitate
ideatică și stilistică, texte în care religiosul se întretaie cu profanul, conceptele teoretice cu ideile practice, spiritul critic partizan cu cel introspectiv,
meditativ, discursul polemic cu cel analitic, stilul euristic cu cel expozitiv,
oferind imaginea eclatantă a primei perioade a modernismului literar
românesc.
Alături de numele consacrate și de titlurile vehiculate deja, sunt
incluși în crestoma#ie și al#i autori, cu o notorietate mai mare sau mai mică,
cu scrieri originale sau traduceri, unele needitate până acum, de care nu se
poate face abstrac#ie în analiza curentului. Între aceşti cărturari polivalenţi
îi regăsim pe austerul vlădică Petru Pavel Aaron (prezent, pe lângă lucrările
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colective Floarea adevărului şi Vulgata, cu Păstoriceasca datorie dumnezeieștii turme vestită şi cu Înceaperea, așezământul și iscăliturile Sfântului
și a toată lumea Săbor de la Floren&iia), secondat de singularul „ieromonaş” Gherontie Cotore (Despre articulușurile ceale de price), împreună cu
anonimul Toma Costin, descoperit de Petru Maior (cu Discussio descriptionis Valachorum Transylvanorum şi o scriere polemică în maghiară), cu
doctorul şi filologul aromân Gheorghe Constantin Roja (Măiestria ghiovăsirii românești cu litere latinești, care sânt literele românilor ceale vechi),
cu „magistrul” blăjean Nicolae Maniu Montan, ultimul demolator al scrierii
chirilice (Orthoepia Latina, Latino–Valachica, Hungarica, Germanica et
Serbo–Valachica), cu epigonul inspirat Teodor Aaron (Scurtă apendice la
Istoria lui Petru Maior), polemistul tenace Damaschin Bojincă, discipol
fidel al lui Petru Maior (Răspundere dezgurzătoare la Cârtirea cea în
Hale), viitorul doctor şi lexicograf Alexandru Teodori, fratele lui Ioan
Teodorovici, cu o premieră în literatura medicală românească (Scurtă arătare despre om și despre întocmirile lui), precum şi devotatul dascăl bănăţean Ioan Tincovici, poet religios, dar şi autor de scrieri parenetice
(În&eleapte învă&ături sau regule pentru îndreptarea năravurilor). Între
aceştia se integrează şi iluministul sârb Dositei Obradovici, originar din
Banat, cunoscut nu doar în postura de fabulist, ci şi de moralist notoriu
(Sfaturile a înţeleajerii cei sănătoase şi Adunare de lucruri moraliceşti, de
folos şi spre veselie), receptat îndeobşte prin prelucrările lui Ţichindeal.
Ultimele titluri enunţate fac parte din categoria scrierilor didactice și
instructive, care captează interesul nu numai printr-o diversitate tematică
surprinzătoare – în care manualele școlare, calendarele și căr#ile de pedagogie, îndatorate modelelor europene ale epocii, sunt concurate de lucrări
novatoare în fiecare dintre ramurile abordate, fie că ne referim la geografie,
știin#ele naturii, anatomie, antropologie, medicină („pentru ferirea şi doftoriia boalelor”, „despre vindecarea morburilor poporului de la ţeară” sau
despre „meșteșugul lungimei de via#ă”), economie agrară (despre cultivarea
cânepii şi a tabacului, „agonisirea vi#ei de vie”, „economia stupilor”, „cultura
albinelor”, „cultura frăgarilor și a vermilor de mătasă”), majoritatea traduse
–, dar și prin limbajul știin#ific pus în circula#ie. Vocabularul savant al limbii române a cunoscut o adevărată resurec#ie, pe care Școala Ardeleană a
tutelat-o sub aceeași cupolă a reafirmării specificului na#ional, concomitent
cu năzuinţa spre universalitate.
Desigur, o viitoare ediţie a acestei crestomaţii, pe care o întrezărim
deja, în care îşi vor găsi locul, pe lângă textele antologate, şi alte scrieri, cum
ar fi cele semnate de autori mai puţin cunoscuţi, precum Ioan Monorai,
Simeon Maghiar, Mihail Roşu, Ştefan Ghiing sau Dimitrie Meciu, ar putea
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lărgi perspectiva asupra unei mişcări culturale unice, care coincide, în acelaşi timp, cu o renaștere identitară fără precedent, cu o trezire a conștiin#ei
de sine a unei na#iuni aflate multe veacuri la periferia istoriei.
***

Ovidiu PECICAN

Prima modernitate culturală românească
din vestul $ării
Nu sunt chiar multe operele de erudi#ie colectivă și de înaltă
semnifica#ie culturală cu care România anului 2018 și-a sărbătorit centenarul împlinirii statale unitare moderne. Printre cele care au încununat însă
la prestan#a și nivelul calitativ cuvenite se numără, fără nicio îndoială, antologia comprehensivă Școala Ardeleană, concepută și coordonată de Eugen
Pavel, director al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil
Pușcariu” din Cluj. Cele patru volume opulente, tipărite pe foi#ă, au apărut
în Pleiadele românești gândite de acad. E. Simion (București, Academia
Română & Funda#ia Na#ională pentru Știin#ă și Artă & Muzeul Naţional al
Literaturii Române, 2018) și întrunesc peste 6000 de pagini; o recoltă
neașteptat de bogată, care schimbă fără echivoc terenul de discu#ie istoricoliterară și cultural-istorică de până acum, marcând atât din punct de vedere
cantitativ, cât și pe plan calitativ, axiologic, peisajul deslușit anterior.
Practic, din acest moment nu se mai poate vorbi despre relativa sărăcie și
parcimonie a culturii române din Transilvania și Par#iu (din Banat până în
Sătmar și Maramureș), oricine își va lua răgazul de a parcurge paginile
antologiei fiind izbit de bogă#ia și de diversitatea unei efervescen#e erudite
a scribilor români din timpurile reformismului austriac și până aproape de
revolu#ia pașoptistă.
Restituirea se datorează unei echipe demne de admira#ie pentru
exerci#iul benedictin încercat fără alte recompense decât atingerea
performan#ei profesionale și binemeritarea unei acolade simbolice din partea patriei recunoscătoare. Ea a fost alcătuită – se cuvine spus cu precizie –
din cercetători de diverse vârste și grade de experien#ă, din mai multe
domenii știin#ifice: Maria Aldea, Ioana Anghel, Alexandra Baneu, Doru
George Burlacu, Liliana Burlacu, Adrian Chircu, Gheorghe Chivu, Elena
Comșulea, Paula Cotoi, Vasilica Eugenia Cristea, Maria Frânc, Alin Mihai
Gherman, Ovidiu Ghitta, Doina Grecu, Ladislau Gyémánt, Bogdan
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Harhătă, Andreea Mârza, Mircea Minică, Greta-Monica Miron, Mira
Mocan, Dora Pavel, Eugen Pavel, Crina Pop, Laura Stanciu, Otilia Urs,
Oana U#ă-Bărbulescu, Aristina Valea și Marta Vremir. Cei 28 de specialiști
și tălmăcitori din latină și germană – paleografi, latiniști, lingviști și istorici
literari, istorici – au lucrat, după caz, recurgând direct la manuscrise ori la
edi#ii princeps ale lucrărilor apărute mai ales la Buda, Viena sau Blaj.
În total, antologia vine cu 28 de texte istorice, 32 lingvistice, 37
literare, 31 teologice și religioase, 5 filosofice și 42 didactice și instructive,
concepute de autori forma#i în școli bisericești, mănăstirești și laice, dintre
care mul#i greco-catolici și ortodocși, transilvăneni și, cum spuneam, și din
Par#iu (mai ales Banat, dar nu numai).
Cei 44 autori sau, în anumite cazuri, traducători antologa#i sunt aduși
în fa#a cititorului cu 175 de scrieri. Cele mai multe dintre ele sunt rodul eforturilor asidue, sus#inute tenace, ale celor patru corifei care au fost, până în
prezent, identifica#i prin excelen#ă cu Școala Ardeleană: eruditului Samuil
Micu –30 de opere (inclusiv coautoratul la Elementa linguae DacoRomanae sive Valachicae), dintre care 12 sunt strădanii de amplă racordare la cultura europeană prin traduceri și prelucrări –, lui Petru Maior (25 de
titluri, dar numai 8 tălmăciri), lui Gh. Șincai (15 titluri, însă doar 5 traduceri
și prelucrări) și lui Ioan Budai-Deleanu (cu 11 scrieri, dintre care 2 traduceri). În ordinea descrescătoare deja observabilă, urmează preotul Ioan
Teodorovici-Nica (10 titluri, majoritatea traduceri, și o... versificare a
Istoriei lui Petru Maior), Ioan Piuariu-Molnar (9 titluri, dintre care 6 sunt
traduceri sau editări), Vasile Aaron (cu 8 titluri, majoritatea adaptări). Mai
pu#in productivi, dar nu și mai pu#in ilustrativi pentru efortul lor nesus#inut
institu#ional, ci întreprins pe cont propriu, se dovedesc Vasile Popp (6 titluri), Petru Pavel Aaron (cu 4 lucrări, inclusiv texte pentru care a asigurat
coordonarea), Dimitrie !ichindeal (4 titluri), Constantin Diaconovici-Loga,
Ioan Tomici (3 titluri), Ioan Barac, Damaschin Bojincă, Ioan Corneli, Toma
Costin, Ștefan Crișan-Körösi, Paul Iorgovici, Gheorghe Montan, Ioan
Tincovici, Nicola Nicolau, Naum Petrovici (câte 2 titluri), Teodor Aaron,
Ioan Alexi, Moisi Bota, Zaharia Carcalechi, Dimitrie Căian (senior şi
junior), Vasile Coloși, Gherontie Cotore, Moise Fulea, Vasile Ghergheli de
Ciocotiș, Nicolae Horga-Popovici, Gheorghe Lazăr, Nicolae Maniu Montan,
Inochentie Micu-Klein, Grigore Obradovici, Nicolae O#ălea, Iosif Pașca,
Aureliu-Anton Predetici Nasodi, Gheorghe Constantin Roja, Alexandru
Teodori, Pavel Vasici-Ungurean, Dimitrie Vaida și Samuil Vulcan (1 titlu).
Desfășurarea de for#e este impresionantă și chiar dacă ea nu epuizează
moștenirea respectivilor scribi erudi#i, fiind vorba numai de numărul de titluri
cu care ei au izbutit să se califice pentru prezenta antologie, tot copleșește
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de admira#ie. O întreagă cărturărime, mai ales mică, provincială, se pusese
pe treabă, edificând în limba proprie o cultură întemeiată pe instruc#ie
serioasă, selec#ie valorică, pusă în scopul popula#iei largi, cu tot cu straturile
ei neini#iate într-ale cărturăriei, în acord cu viziunile răspândirii luminii
către cât mai mul#i semeni.
După Eugen Pavel, cronologia Școlii Ardelene – sau, în orice caz, a
mișcării de mare incluziune care îi cuprinde, pe lângă corifeii știu#i, și pe
numeroșii lor emuli – se cuvine cuprinsă între 1743 și 1830, într-un interval
de aproape un secol, așadar, și cu aporturile a cel pu#in trei genera#ii de
oameni de cultură. Conform unei estimări a aceluiași – neinclusă în edi#ia
de fa#ă –, scrierile antologate se ridică la 50 pentru sec. al XVIII-lea (anii
1743-1800), în timp ce titlurile din produc#ia sec. al XIX-lea (anii 18011830) ajung până la 125. Crea#ia și pașii de racordare la culturile mai înaintate sub raportul cantită#ii și diversită#ii produc#iei s-au înscris deci pe o
linie ascendentă, denotând o implicare progresivă a autorilor în dinamica
acestei culturi românești emergente care, datorită includerii tuturor
spa#iilor de la vestul Mun#ilor Apuseni alături de spa#iul intracarpatic,
poate fi numită, pur și simplu, cultura primei modernită#i românești de la
vest de Carpa#i (trimiterea numai la Transilvania mi se pare restrictivă și
par#ială).
În bună măsură, iluminiștii din partea occidentală a Carpa#ilor au
continuat exerci#iul înalt al gândirii cantemiriene chiar și fără a-l fi cunoscut
(to#i) direct, pariind, aidoma principelui moldovean, pe erudi#ia teoretică și
aplicată, pe savantlâcul filologic (știutori de grafie și limbă latină, de
maghiară și germană, folosind și scrierea chirilică „bătrânească” a românilor). Ei au adoptat tehnicile muncii intelectuale la standarde occidentale și
au făcut din buna cunoaștere a lucrurilor, din „meșteșug”, un standard
chiar și în materie de poezie. Cultura lor manuscrisă laborioasă
mărturisește un zel niciodată învins de abandon din pricina lipsei de acces
a multora la tiparul costisitor și cenzurant în ton cu vederile oficialită#ii.
La o nouă edi#ie, completarea abundentelor pagini cu alte texte, fie și
cu statut incert – de originale sau de adaptări ori copii –, cu texte lăsate
deoparte (la o prezentare de carte Mircea Popa amintea de Cântecele
câmpenești din 1765 și de Poema Beiușului a lui Meciu, de Oglinda arătării
omului în&elept a lui Horga Popovici), ca și îmbogă#irea bibliografiei cu alte
titluri (omise ori apărute mai de curând) ar duce și mai departe excelen#a și
semnificativa performan#ă a prezentei edi#ii.
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***
Gheorghe CHIVU

Școala Ardeleană, o antologie necesară
Antologia consacrată Școlii Ardelene, apărută nu cu mult timp în
urmă sub egida Funda#iei Na#ionale pentru Știin#ă și Artă a Academiei
Române, repune în circuitul știin#ific păr#i semnificative din cele mai
importante lucrări ale autorilor care au ilustrat în mod strălucit mișcarea
iluministă ardeleană. Noua crestoma#ie aduce în aten#ia cititorilor
interesa#i de începuturile culturii noastre moderne și scrieri mai pu#in
cunoscute, care nu au beneficiat până acum de o editare modernă, scrieri
deloc lipsite însă de importan#ă pentru în#elegerea modului în care un program cultural, știin#ific și politic bine articulat, aplicat coerent și cu
perseveren#ă, a reușit să consolideze conștiin#a unită#ii de neam a românilor și să modernizeze cultura românească în toate componentele sale.
Sunt incluse în cele patru volume apărute în seria „Opere fundamentale” a edi#iilor Pleiade, coordonate de acad. Eugen Simion, impunătoare
prin cuprindere și prin #inută, lucrări programatice privind originea,
structura și dezvoltarea limbii române, respectiv istoria poporului român,
precum și opere beletristice, texte filosofice, medicale sau juridice, scrieri de
retorică, didactică și logică, de dezbatere și de edificare morală, de educa#ie
știin#ifică și de instruire practică, manuale pentru școli de diferite grade,
precum și tipărituri cu tematică și destina#ie religioasă. (Ultima categorie
de texte, nicicând selectate pentru o antologie consacrată Școlii Ardelene,
vine să argumenteze încercarea de înnoire deopotrivă terminologică și
textuală propusă de iluminiștii ardeleni și pentru această componentă, prin
esen#ă tradi#ională, a scrisului nostru literar.) Între aceste numeroase
scrieri (175 de titluri) se află multe și importante opere originale (în primul
rând lucrările ample consacrate istoriei poporului român, cele la fel de
dezvoltate destinate studierii și descrierii limbii române sau majoritatea
textelor beletristice), dar există, relevant pentru gândirea iluminiștilor
ardeleni, multe traduceri, prelucrări și adaptări după surse diverse,
preluate din literatura occidentală a vremii pentru a facilita educarea,
cultivarea și ridicarea nivelului de pregătire intelectală a cititorilor.
Autori ai acestor lucrări sunt în primul rând corifeii mișcării latiniste
ardelene, Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior și Ioan BudaiDeleanu, cărturari cu pregătire și preocupări multilaterale, ilustrându-se cu
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precădere în cercetarea istoriei poporului român și a limbii române, dar
cultivând în mod exemplar, precum Ioan Budai-Deleanu, și crea#ia beletristică. Marilor învă#a#i, ini#iatori ai unei direc#ii cultural-știin#ifice majore,
menită să argumenteze știin#ific originea latină a limbii și descenden#a
romană a neamului românesc, dar și să întărească specificul originar al limbii noastre, inclusiv prin modernizare după model latinesc și romanic, le
stau alături intelectuali remarcabili (între ei Petru Pavel Aaron, Ioan Alexi,
Constantin Diaconovici-Loga, Damaschin Bojincă, Ștefan Crișan-Körösi,
Paul Iorgovici, Gheorghe Lazăr, Ioan Piuariu-Molnar, Nicolae Maniu
Montan, Vasile Popp, Gheorghe Constantin Roja, Dimitrie !ichindeal,
Samuil Vulcan), care au activat nu doar în Transilvania, unde a fost ini#iată
cunoscuta mișcare latinistă, ci și în Banat, în Bucovina și, prin extensie semnificativă pentru evolu#ia în timp a iluminismului ardelean și pentru
rezonan#a lui larg românească, în Muntenia și în Moldova. Iar forma grafică
a surselor acum publicate pune în eviden#ă utilizarea atât a alfabetului
etimologizant, cât și a celui chirilic, în corela#ie strictă cu obiectivele
urmărite, respectiv cu destinatarii poten#iali (deopotrivă tineri, pentru care
au fost alcătuite, în primul rând, manualele și lucrările cu caracter normativ, formator, și adul#i, cărora urma să le fie schimbată, prin lucrări cu
caracter informativ, instructiv și educativ, atitudinea asupra culturii și
asupra limbii române). Primul sistem ortografic, inventat și utilizat de către
latiniștii ardeleni pentru a face evidentă și din punct de vedere formal
descenden#a românei din limba latină și pentru a facilita unificarea
scrisului literar modern; cel de al doilea, tradi#ional în spa#iul românesc,
pentru a men#ine contactul intelectual cu oamenii de cultură ai vremii.
Editarea, în recenta antologie, a scrierilor reprezentative ale
iluminiștilor ardeleni în transcriere interpretativă, cu raportare la stadiul de
limbă reflectat de texte, deopotrivă pentru textele în care a fost folosit alfabetul chirilic și pentru acelea scrise sau tipărite cu alfabet etimologizant,
permite cititorului contemporan o nouă evaluare a contribu#iei Șolii
Ardelene la constituirea culturii românești moderne. Fără piedici artificiale,
des întâlnite într-o cultură în care principiul fonologic a învins principiul
etimologic; fără idei preconcepute, promovate de adversarii mișcării latiniste și sus#inute ulterior prin depărtarea de spiritul scrierilor datorate
iluminiștilor ardeleni; cu o circumstan#iere socio-culturală corectă a ideilor
existente în textele editate acum potrivit celor mai bune principii filologice.
Ilustrează această idee, a necesită#ii circumstan#ierii corecte prin
interpretarea în spirit diacronic a textelor acum publicate, o afirma#ie pe
care, în formulare aproape identică, o auzim sau o citim frecvent în ultimii
ani: „Limba cea românească e mamă limbei ceii lătinești”.
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Extrasă dintr-un lucrare manuscrisă datorată lui Petru Maior,
Diserta&ie pentru articlii limbei românești, lucrare practic necunoscută
cititorul actual nespecialist, adusă acum, prin antologia conscrată Școlii
Ardelene, în aten#ia publicului larg, formularea pare distonantă atât cu
pozi#ia, cât și cu concep#ia unuia dintre cei mai străluci#i reprezentan#i ai
iluminismului transilvănean.
Iată citatul mai larg în care apare enun#ul reprodus anterior:
„Arătat-am în Diserta&iia cea pentru începutul limbei românești, carea e
adăogată la Istoriia cea pentru începutul românilor în Dachia, cum că nu
limba poporului roman, sau cea proastă lătinească, carea e limba românilor, s-au născut din limba lătinească cea din căr#i, și se zice limbă lătinească
corectă, adecă îndreptată sau polită, ci ceasta din ceaea. Și pentru aceaea,
măcar că ne-am obicinuit a grăi că limba românească e feată limbei ceii
lătinești corecte, întru adevăr și după firea lucrurilor, limba cea românească
e mamă limbei ceii lătinești ce să află până astăzi în căr#i.”
În anexa la Istoria pentru începuturile românilor în Dachia (tipărită la Buda, în 1812), intitulată Diserta&ie pentru începutul limbei
românești, la care face trimitere Petru Maior, aflăm următorul pasaj: „Însă,
cum că alta au fost limba lătinească cea îndreptată sau corectă și alta ceaea
ce răsuna în gura poporului lătinesc și cum că ceaea fu născută din ceasta și
dirept aceaea limba lătinească cea proastă sau a poporului cu dreptul se zice
mamă limbei lătinești ceii corecte însăși natura sau firea corec#iei destul de
chiar areată.”
Corelând afirma#iile cuprinse în cele două citate (redactarea
manuscrisă, datată c. 1820, este practic o reformulare a aceleia existente în
anexa Istoriei tipărite în 1812), constatăm că marele învă#at iluminist exprima o idee total diferită de aceea sus#inută de apărătorii actuali ai
preceden#ei limbii române (considerată descendentă fidelă a limbii dacilor)
fa#ă de limba latină. Abordând subiectul în perspectivă istorică, Petru
Maior se referea de fapt nu la limba română, ci la latina populară pe care o
continuă limba noastră, anterioară (într-o anumită perspectivă) latinei literare. Româna, descendentă fidelă a formei populare a limbii latine, formă
utilizată de cuceritorii romani ai Daciei, este precedentă astfel, în plan cultural, latinei clasice, literare, „gramaticești”.
Ne aflăm astfel, prin afirma#ia anterior citată, nu în fa#a unui argument de autoritate în sprijinul falșilor savan#i contemporani interesa#i de
originea „adevărată” a limbii noastre, ci în fa#a unei anticipări remarcabile
a defini#iei genealogice date limbii române.
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,,Convingerea că există o noimă”
În finalul textului din care am luat titlul (Suvenire), personajul, un tânăr
excursionist – rezident în casa unui bătrânel, într-un sat dintr-o "ară vestică ,
după ce cutreierase prin pădure și prin conacul părăsit, aproape o ruină, de
acolo, după ce gândise, cântărise și judecase, cum zice el, despre locurile cercetate –,,probabil nici nu eram primul visător venit prin păr"ile acelea” –,
așteptând să vină somnul, își mărturisea sieși despre unele practici, preocupări,
alternative și avataruri cogitative de până atunci : ,,În schimb, scriu. Scriu pentru că ceea ce mă sperie în același timp mă și atrage. Scriu pentru că în seara
asta m-am întors din pădure cu ceva important, e sădit deja în mintea mea,
aștept să încol#ească, nu știu când o va face, peste o lună, peste un an, poate
peste zece, nu cred că asta contează foarte tare.” Este relevant și definitoriu,
cred, acest pasaj, pentru chiar evolu"ia de prozator a lui Mircea Pricăjan, care a
lăsat să germineze în evolu"ia ce-și urmase cursul, acel aide-memoire, din care
avea să extragă, să filtreze prin conștiin"a artistică, diverse situa"ii, aspecte,
întâmplări și trăiri având conota"ii, firește, mult mai pu"in aprehensive, ca niște
afluen"i la ceea ce avea să însemne fluxul narativ, convertirea în fapt literar a
(meta)realită"ii. Prima lui carte, un roman în două volume (publicat la doar 22
de ani!) se și intitulează, de altfel, În umbra deasă a realită#ii. O realitate care,
atunci, avea, cu precădere, unele caracteristici de natură oarecum fragil-crudă,
mai pu"in supravegheate de ,,cerberul” unei auctorialită"i apăsat exigente. Dar
tânărul scriitor, dezamăgit, poate, de ecoul mai pu"in conform cu așteptările
sale în ,,jungla” criticii literare, a lăsat să treacă aproape trei luștri – dedicânduse traducerii a peste 60 de căr"i și îngrijirii și fondării de reviste literare electronice – până la apari"ia celui de-al doilea roman al său, Calitatea luminii (2016),
iar apoi Pumn-de-fier (2018), mult mai bine receptate și apreciate.
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Volumul de fa"ă, Perseidele, cuprinde
zece proze scurte, care vădesc exemplar atributele unui prozator experimentat, de-acum, impunându-se cititorului prin naturale"ea cu care
pune în pagină ,,povestea” ca atare, fără bruscări ale dic"iei discursului augmentativ și, în
unele cazuri, surprinzătoarele interferări ,,cazuistice” între real și imaginar, cu momente de
provocatoare replieri în chiar intimitatea acestei reciprocită"i. Sigur că, aș zice, e greu, de nu
chiar imposibil, să nu te ,,molipsești” de la atâtea tenta"ii livrești câte "i-au trecut prin fa"ă, ca
traducător, dar "inând cont că, totuși, omul e
stilul , respectivele arealuri narative au fost filtrate – se vede clar asta – prin propria percep#ie
artistică, scriitoricească. Asta cu toate că – așa
cum remarcă Marius Mihe" pe coperta a patra:
,,În Perseidele se simte aerul tare al stilului
american, cu indica"ii precise și curate stilistic,
ce dispune fantasticul, ambiguitatea și umbra
poeticului în armătura unei realită"i suspendate”. Dar important este, dincolo de orice supozi"ii și referen"ialită"i, faptul că op"iunile și rezolvările strict textuale (semantico-lingvistice)
poartă cel mai adesea amprenta autorului și
ocupă prim-planul istorisirilor. Este vorba, la
Pricăjan, și de prezen"a – în trama frisonantă a
unor descrieri – a sinestezicului, starea aceea de
împletire a unor sim"uri, o acutizare psiho-perceptivă a acestora – precum la Anton Pavlovici,
cel care își nota, într-un carnet, lucruri, nuan"ări
pe care al"ii nu le observau – ca în fragmentul
acesta, de pildă : ,,Am remarcat înainte de toate
tavanul boltit; nici nu puteam altfel, un albastru
ca acela nu-mi mai fusese dat să văd înainte, o
nuan"ă perfect uniformă de bleumarin mătăsos, cărnos, în care î"i venea să î"i înfigi degetele,
să-l smulgi ca pe-o blană de animal exotic, în
care apoi să te învelești. Arcadele aminteau de
catedralele gotice și poate că și-acest contrast
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dintre stil și culoare m-a făcut să ridic înainte ochii spre tavan, să-l admir, să-l
las să mă copleșească, și doar după aceea, buimac, respirând întretăiat, să privesc în jur, să văd că salonul era, în fapt, o înșiruire de unghere, ca un fagure,
între care se trecea prin uși înalte, cu buiandrugi bolti"i, la rându-le, împodobi"i
artistic, cu dantelării fine, ca de traforaj, goluri largi și dese săpate în pere"i despăr"itori acoperi"i cu lambriuri albe, scorojite, iar undeva în capăt, abia întrezărită, o scară cu trepte de marmură.” Ba chiar, aș îndrăzni să spun, o mireasmă
a cuvintelor îmi amintește de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, cel care își
luase al treilea prenume din admira"ie fa"ă de Mozart. Sigur că prozele scurte
din acest volum – cu excep"ia uneia, cea intitulată Bunăstare – propun istorisiri, resuscitări, de fapt, ale memoriei aflate într-o stare vegetativă, de similisomnolen"ă, un fel de catalepsie auto-indusă, deși poate că exagerez ni"el.
Vintilă, din Refugiu, după orele de serviciu, avea obiceiul să întârzie într-o biserică, spre a se reculege și a scăpa de acea energie negativă ce i se inoculase în
timpul zilei de lucru. Doar că so"ia lui își închipuia că își petrece acel timp cu o
amantă, caracati"a geloziei ocupându-i mintea. Până la urmă lucrurile se clarifică, cu un happy-end pasional, apoi se reculeg amândoi în preajma icoanelor,
iar omul e chiar surprins că ,,Anda murmura ceva în barbă, probabil o rugăciune”. Dar în povestirea cu cel mai prozaic titlu, Vulcanizare, descoperim – cu o
mirare șubrezită parcă de vibra"iile inefabile ale rememorărilor infantile – așa,
în timp ce i se montează cauciucurile de iarnă, un lirism autentic, de o puritate
ca de întâia zăpadă : ,, () … și o primăvară cu pomi plini de flori, flori de toate
culorile, oriunde te uitai, înflorise cu entuziasm și liliacul din fa"a blocului său,
iar el nu se mai sătura să stea la geam și să îl privească și cum cu o floare de liliac
și-a făcut curaj să meargă prima dată la o fată, de 8 martie, un ciorchine cărnos
pe care l-a ocrotit cu infinită tandre"e tot drumul până la școala ei, doar pentru
ca acolo să o găsească pe fată de gât cu un altul” și … așa mai departe (pag. 99).
Înclin să cred că povestirea Bunăstare (un alt titlu aparent banal) este
cea mai atractiv-excitantă (hai să zic incitantă, pentru unii cititori ni"el mai pudibonzi) din acest volum de proze scurte. O fi scurtă și povestirea asta, dar atmosfera tensionată, încărcătura de truculen"ă și surescitare î"i dau fiori, pe alocuri, chiar dacă, precum sugeram mai sus, nu mai ești la vârsta primelor iubiri
(labișian vorbind). Acolo, în acea criptă cu poarta întredeschisă, sfidând bezna
și furtuna ce se dezlăn"uise, cei doi iubi"i își ,,împart” incandescen"ele erotice și
cu ,,altcineva”, care nici nu putea fi altcineva, sau altceva, decât o formă de
via#ă de după, ,,idealizată” fantomatic, fantasmagoric, alegoric sau SF-istic,
aproape horror, cu reticentă blânde"e pronun"ând, desigur, acest cuvânt.
Mircea Pricăjan, neîndoielnic, este un tânăr prozator redutabil, care se ia în serios – și bine face – , poten"ându-și mai profund, sistematic și pe spa"ii largi
prozastice, talentul.
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„Lejer superior”
Romulus Bucur, poet din spi!a celor aleși, optzecist pur-sânge, fin și
pertinent comentator de poezie, profesor cu/de voca!ie (se poate vorbi,
aproape, de un trend, marca Bucur), editează o nouă carte de poezie, „odeletă societă"ii de consum”, editura Tracus Arte, 2018.
Dezamăgit, de nu oripilat, de rapacitatea cronicizată a unei societă!i
condamnate la insa!ietate, dar mai cu seamă de mefien!a acesteia vizavi de
consumul minimal de cultură, poetul sugerează cauze, caută explica!ii,
indică efecte, propune stări în varianta unor odelete care, de cele mai multe
ori, sunt veritabile radiografii ale derizoriului și efemerului, convulsiei și
decrepitudinii, confirmate și de imaginea primei coper!i, de unde autorul,
în fa!a unei fabrici dezafectate (având înscris pe tricou, nu întâmplător, lejer
superior), ne privește ușor execrat de noua etologie umană și de fadoarea
ei vecină cecită!ii și autismului.
Sau poate acestea sunt doar (pre)texte, în scopul șiret al derutării
ambi!iosului cititor încumetat la aprofundarea lor, din moment ce mottoul
căr!i, din Gellu Naum, este mai pu!in incitator, dar mai mult revelator: „și
te rog să mă crede"i că spun cu totul altceva”. Bucur doar se preface a
spune altceva, când, de fapt, el relevă, mai la vedere ori mai subteran, mai
sibilinic ori mai pe șleau, tot ce poftește, direc!ionând arta poetică, cu astrolabul său imaginar, pe tărâmul luxuriant, dar greu de des!elenit și anevoios
de defrișat al establishmentului consubstan!ial sau măcar complementar
realită!ilor trăite sau transcenden!elor asumate. Cele două areale fuzionează aleatoriu, bulversând cititorul detașat, aliajul rezultat fiind un metal rar
și de cea mai bună calitate, adică tocmai filonul consistent și constant al
căr!ii de fa!ă. Translarea este abilă, încât nici nu apuci să realizezi disjunc!ia
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dintre epifanie și pandemie, melancolie și
anomalie, cu accent pe aceasta din urmă, detaliată în marasmul cotidian, apăsat anatemizat și înainte și după ’89.
Poezia lui Bucur este barocă, cosmopolită (rar, sub forma caligramei, ori variante ale
acesteia), a cărei melos este emergent, permisivă lucrurilor/întâmplărilor din preajmă, introspectivă prin permafrostul interoga!iilor
sinoptice și nedumeririlor anxioase, căci,
vorba actantului poetic, „tu chiar mai crezi în
chestii/ gen/ greutatea cernelii pe hîrtie?” O
dovadă că poetul de acum pune, adesea, la
îndoială viziunea și prozodia scrierilor juvenile, deși falia dintre universul poetic de odinioară și cel de acum este infimă, dar sesizabilă prin autodamnarea vag vituperantă și
computerizarea necesar-modernistă, reșapate peste un alt statut social, o altă vârstă,
conștientizată și subsumată prezentului continuu ori viitorului adiacent. Dar și lumii de
lângă el, deconstruită și construită concomitent, când cu damfuri mizerabiliste, printre
obiecte emaciate/ obosite în timp și spa!iu,
multe de uz casnic, când cu marasmul insului
sastisit de emoticoanele false ale celor din jur
(vezi poemul facebook), dintr-un construct
sinonim unui corp hibrid aflat în metastază,
ale cărui elemente impun disec!ia fără anestezie, analiza la rece și interpretarea detașată.
Invocarea și evocarea unor afini într-ale
poeziei, prieteniei și afec!iunii (Stratan,
Mușina, bunicul, bunica, învă!ătoarea), dă
senza!ia de blocaj temporal ( „că timpul s-a
oprit/ sub aerul cenușiu/ de sticlă solidificată”), mai cu seamă când reveria și visul devin
adiacente abisului destructurat de mici accidente biografice, precum un drum la mcdonald’s ori alimentara, prepararea cafelei (des
invocată) și a sandvișurilor, spălarea vaselor

Romulus Bucur,
odeletă societă"ii de consum,
București, Tracus Arte, 2018
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și a rufelor, întoarcerea de la un priveghi, etc., tot atâtea motive de „a continua visul de unde a fost întrerupt”, și parcă la intensită!i mai narcotizate
și irizări de tot exasperante: „viclenia somnului/ combinată cu/
în!elepciunea visului/ te scoli cînd sună/ alarma la telefon gata să faci/
cafeaua&sandvișurile/ de fapt plănuind să te culci la loc/ imediat ce ești
gata/ sub pretextul/ de a continua visul de unde a fost întrerupt (….)/ speli
vase rufe le mai și/ întinzi/ faci cafea ceai sandvișuri participi/ la luarea
unor decizii (…)”.
Poetul, asemenea unui Argus modern, vede, sesizează și memorează
cam tot ce se trece și se petrece în jurul său, dar și în neguroasele sale euri
(căci ele sunt mai multe), scotocite și agasate în scopul metamorfozării și
prelucrării lor poetice, dar și a lucrurilor mici, insignifiante („via!a unui tricou !ine/ cî!iva ani/ pînă se/ pătează decolorează/ tocește/ rupe/ sfîșie”),
supradimensionate pe fundalul ironiei și sarcasmului, cele care obnubilează, dar nu anihilează, melancolia structurală a unui poet atât de original
prin dezordinea aparentă și ordinea transparentă, luciditatea impusă și disperarea asumată. Atunci Bucur devine un elegiac deghizat într-un ins aparent digresiv, adept al minimalismului provocator, dispus a revela cu fine!e
vaticinară meliorismul expandat-sufocant, prin desolemnizarea și ricanarea întregului eșafodaj, disiparea în segmente fiind unica modalitatea de a
facilita vivisec!ia necesară și introspec!ia chirurgicală.
Refuzul măștii este evident, plăcerile re!inute sunt pe spa!ii mici,
hașurate apăsat pentru a putea fi reperate, dar și protejate de invazia derizoriului insolent, contracarat cu mijloacele unui demon al ingeniozită!ii și
fragilită!ii. Umoral, dar cu măsură, gradul de adaptare la mediu este anevoios pentru un adept al eticii unilaterale și al unui solipsism expansiv, a cărei
maieutică transgresează într-o estetică personală, pliată exact pe vorbele lui
Camus: „Ceea ce am de spus e mai important decât ceea ce sunt”. Tocmai
de aceea poetul nu se sfiește a spune lucrurilor pe nume, convins de persuasiunea logicii sale selectiv evaluată și speculativ relevată ca, la un moment
dat, sinele nici să nu mai conteze, abandonat în molozul evenimentului, în
zgura întâmplării ori entropiei gestuale, hiperbolizate metaforic cu simbolurile polimorfe ale ascezei, starea pe care autorul zadarnic se chinuie să o
ascundă sub covor, ea își face și mai abitir prezen!a în odelete, fiind el un
mare singuratic, un libertin dovedit, și ambele cu ștaif.
Vizualizarea lumii este panoramată cu cerebralitate încordată, prin
prisma unor exuvii permanente și imprevizibile, suprapuse emo!iei și
melancoliei, stări latente ce se lasă mai mult intuite decît dovedite, mascate
abil prin intertext și tranzitivitate, climaxul producându-se instant, atunci
când este dorită demitizarea realului prin terapii corozive, marca Romulus

154

„Lejer superior”
Bucur. Autoreferen!ialitatea palpează imediatul prin filtrul inteligent al
confesiunii comprehensive, viermuiala de nișă fiind cartografiată cu măiestria (uneori și umorul) artistului matur, cunoscător al materiei necesare
înăl!ării edificiului liric, la umbra căruia actantul simulează doar apatia și
indiferen!a, nu și intensitatea emo!ională sau implicarea afectivă. Este
spectacolul burlesc al haosului unor fiin!e anonime, pe marea scenă a lumii,
jucat de saltimbanci și păpușari, cabotini și prestidigitatori, regizat abil, dar
mascat, de Marele Inchizitor, în fa!a unei asisten!e masificate de miracolul
neîn!eles al libertă!ii de care dispune. La fel de eterat (și pu!in mai conven!ional) pare grupajul „bătrânica care” (cacofonie, cu siguran!ă, voită),
unde diegeza developează trecutul și prezentul unor femei aflate la senectute („bunicu"ă-mătușică-mamaie”), avatarurile anamnezice la care sunt
expuse/supuse de trecerea timpului, sub forma unor estompate litanii aduse relicvariului uman, de acum decrepit somatic, clorotic, urât în interior
și în exterior, claustrat în/de povara propriilor amintiri: „blocul era dărăpănat pe lîngă/ containerele de gunoi dădea tîrcoale/ o pisică/ bătrânica stătea în geam și privea/ părea tristă/ alături pe stradă/ trecea doamna profesoară/ cu un buchet de flori de opt martie/ în mînă/ a privit/ i-a întins buchetul/ a zîmbit/ bătrînica a izbucnit în lacrimi”.
Prin aceste insinuante „ode” aduse condi!iei umane, se confirmă talentul și inventivitatea unui poet care pare a fi, sau poate chiar este, cel mai
„douămiist” dintre poe!ii genera!iei sale.
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Chipuri şi fapte din trecut
„Chipuri şi fapte din trecut...”: este sintagma (bineînţeles că deloc
rară sau originală, bineînţeles că banală, des folosită în varii prilejuri, paremi-se că a fost şi titlul unui volum de istorie a Zarandului, cu ani în urmă...)
care-a pornit să mă bântuie pe măsură ce avansam în lectura recentului
roman al Alinei Nelega (autoare care şi-a dobândit notorietatea şi prestigiul
în special prin activitatea de teatrolog şi, mai ales, de dramaturg, dar care,
iată, din când în când, nu foarte des, publică şi proză „de ficţiune“, de aleasă
calitate). Desigur, „chipuri şi fapte din trecut “ – fie ele pur ficţionale ori cu
model/substrat real – ne prezintă practic toate cărţile, cu excepţia celor care
sunt în mod afişat „de anticipaţie“ (şi, bineînţeles, a celor pur teoretice, de
pildă de teorie matematică ş.a.m.d.), dar o carte precum acest ca şi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat suscită însă în mod special o asemenea
exclamaţie, în primul rând pentru că se referă la un anumit trecut, unul în
mod surprinzător mult prea puţin ilustrat sau evocat, la noi, în literatură, în
proza de ficţiune cel puţin.
Este vorba de epoca pe care am putea-o numi „a ceauşismului paroxistic“, respectiv ultimul deceniu al ceea ce numim astăzi „regimul comunist“. Romanul ne înfăţişează, în limitele perioadei amintite, traseul biografic al unui personaj ― cu posibil substrat parţial autobiografic, în orice
caz la nivelul recuzitei şi peisajului ―, expus în desfășurarea lui cronologică.
Secţiunile cărţii sunt datate precis: 1979-1983; 1984-1987; 1988-1989.
Textul prezintă, ca să zicem aşa, maturizarea unei tinere, de la vârsta
bacalaureatului până la un moment situat cu un deceniu mai târziu ― şi
care coincide, întâmplător sau nu, probabil că „nu întâmplător“(!) ― cu
ajunul revoluţiei din decembrie 1989. În condiţiile şi împrejurările, în gene-
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ral adverse, puţin agreabile, ale epocii în
chestiune. S-ar putea remarca o asemănare ―
certă şi incontestabilă, dincolo de diferitele şi
foarte numeroasele deosebiri ― între această
carte şi o alta, ceva mai veche, a altui autor şi
care nu a trecut neobservată: se poate spune
că „teritoriul“ (uman, social etc.) cercetat de
autoare coincide (în parte, desigur, în special
sub raport temporar şi al contextului istoric)
cu cel evocat de Ovidiu Verdeş în Muzici şi
faze (în altă tonalitate, însă, şi din altă perspectivă, bineînţeles).
Demersul romanesc al Alinei Nelega
nu prea se arată a fi apropiat de experimentalismul „textualist“ al unei renumite falange
optzeciste, şi nici îndatorat în vreun fel acestuia. El este egal distanţat şi faţă de vreun realism „cuminte”, convenţional şi „cosmetizant“ (pe care-l vedem, de altfel, când şi când,
resuscitat, căci se dovedeşte a fi „fără
vârstă”!), dar şi faţă de orice extremism (minimalist, decepţionist, deprimist etc.) dintre
cele care au ocupat o vreme avanscena în perioada postdecembristă, precum şi faţă de
„apocalipticul“ depistat în proza noastră
douămiistă (sau, mai bine zis, produsă în
preajma anului două mii).
Dacă ţinem neapărat să etichetăm
cumva cartea în termeni teoretici, în raport cu
diferitele curente sau metode de creaţie etc.,
am putea probabil conchide că este reprezentativă pentru un anumit fel de „realism“,
lipsit de platitudine, focalizat pe subiectivitate, colorat cu tuşe expresioniste ori cu accente de umor negru, dar şi cu inserturi (nu
numeroase, nu ample, dar memorabile prin
relevanţă) fantastice, onirico-poetice.
Ca orice operă prozastică bună, „care se
respectă“, romanul e un document de mare
preţ asupra vieţuirii într-o epocă istorică

Alina Nelega,
ca şi cum nimic nu s-ar
fi întâmplat,
Editura Polirom, colecţia
„Ego proză“, Iaşi, 2019
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determinată („ceauşismul paroxistic“, după cum spuneam), dar şi asupra
„omenescului“ în general, aşa-zicând atemporal, în datele lui esenţiale, dincolo de orice determinări şi focalizări concrete, aduse de epocă, de contextul
social-istoric etc. Fluxul principal al textului este atribuit unui narator care
nu se confundă cu protagonista, dar este „scient“ (ca să zicem aşa !) în ce
priveşte subiectivitatea acesteia, cunoştinţele, trăirile, reacţiile, mentalităţile, afectul etc., astfel încât o observă-descrie „din interior“, adoptându-i
cel mai adesea perspectiva asupra întâmplărilor „exterioare“. Frecvent, aşanumitul stil indirect liber, bine controlat, este pus în lucrare cu folos! Dar
există şi alte perspective naratoriale, comutări de puncte de vedere, apoi
diferenţieri de „viteză“ a naraţiunii, procedee mânuite cu vădită pricepere şi
talent, fără stridenţe, fără a genera în vreun fel „burţi“, fără momente de
poticnire din cauze aşa-zicând tehnice, articulând totul într-o poveste
fluentă, captivantă, cu deschidere implicită (plină de naturaleţe, lipsită de
orice ifos pretenţios) către statutul de „frescă“ (a unei epoci, în anume
locuri, …ştim care !).
Pentru că, într-adevăr, probabil că în asta rezidă interesul trezit de
romanul Alinei Nelega: oferă cronica biografică a unui deceniu din viaţa
unei tinere, după cum am relevat, dar şi tabloul unei epoci. Preocupări,
mentalităţi, moduri de comportare, feluri de reacţie la agresiunea factorilor
de putere (politică, administrativă etc.) ori la marasmul mediului uman din
proximitate, rutine cotidiene ori momente de „nebunie“ (revoltă) proprii
epocii vizate, astăzi intrate în uitare (iar multora, celor cu vieţuire postdecembristă, cu totul necunoscute, ori cunoscute vag şi lacunar, din auzite...),
sunt reconstituite sau resuscitate cu acurateţe, vivacitate expresivă şi,
potenţial, cu efect de îndemn la meditaţie morală.
Componentele „tabloului”, sau „frescei“, de fapt – ale „poveştii de
viaţă“ a acelei Cristina, protagonista romanului, sunt pe de o parte aşazicând banale şi previzibile (parafrazând cu maliţie o celebră formulare
devenită clişeu, cineva ar putea zice că ni se înfăţişează „tinereţea tânărului
universal“, cu episoadele, etapele şi ingredientele în ultimă analiză uzuale şi
obşteşti (îndrăgostire, „dezdrăgostire“, căsătorie, maternitate, divorţ, afirmare profesională, varii obstacole ivit în calea armoniei psiho-afective etc.),
pe de altă parte mai mult sau mai puţin neaşteptate, surprinzătoare, particularizante şi susceptibile de a surprinde şi interesa. Observaţia socială şi
autenticitatea psihologică se îmbină şi completează la modul ideal.
„Energia“ materiei narative este remarcabilă şi deseori captivantă, componentele aşa-zicând „universale“ sau obşteşti sunt împletite cu cele „particulare“ şi particularizante (şi, nu o dată, mai mult sau mai puţin frapante pentru cititori obişnuiţi cu autocenzura impusă sau spontană care caracteriza
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mai demult literatura pe teme de actualitate, exemplul cel mai marcant de
astfel de componente frapante fiind, desigur, orientarea sexuală structurală
a protagonistei, care este esenţial lesbiană, unul din filoanele principale ale
naraţiunii fiind acela al poveştii ei de dragoste, mereu „bruiată“, tulburată,
stingherită şi zădărnicită de împrejurări), ţesătura e deasă şi întinsă, lectura
angajantă şi solicitant-agreabilă.
„Tema“ principală a cărţii s-ar putea să fie cea a reacţiei faţă de agresiunile coercitive (ale mediului exterior, ale orânduirii sociale, ale factorilor
de putere sau de influenţă, de diferite grade ori activi în diferite contexte,
dar şi cele ale semenilor ostili sau neprieteni…), vizând regăsirea echilibrului afectiv, a unei posibile „fericiri“ (desigur, fără festivism, convenţionalism, triumfalism). „Fericire“ care poate echivala, de fapt, la modul simbolic, cu o trecere în nefiinţă. Şi care este semnificată, în finalul romanului,
într-o dublă versiune. Mai întâi, într-una care face parte din fluxul narativ
general al cărţii, pe care îl încheie (marcând totodată o „ruptură” în respectarea convenţiei verosimilităţii, un salt în registrul oniric, alegoric, fantastic, simbolic): „…pleacă pur şi simplu printre copaci, dă de câteva ori din
aripi şi se ridică peste oraş, sus, foarte sus, mult mai sus decât credea că
putea zbura vreodată, [o „ieşire în cer“ care ne poate aduce aminte de una
întrucâtva asemănătoare, din alt final de roman, citit acum vreo cinci
decenii, în Prins, de Petru Popescu – n.m., N. B.] îşi dă ochii peste cap, se
priveşte pe sine cum se înalţă, frumoasă, uriaşă, liberă, vâslind ritmic din
poalele paltonului, nu simte nici un regret, nicio durere, bucuria o cuprinde,
e relaxată şi fericită, gata, s-a terminat, acum nu o mai poate atinge nimeni
şi se grăbeşte să dispară înspre soarele înceţoşat care a ajuns deja deasupra
oraşului“. A doua versiune a încheierii poveştii din roman este conţinută
chiar într-o poveste propriu-zisă (intitulată Ultima poveste pentru Ştefan,
e prezentată ca făcând parte din seria de poveşti aşa-zis „şuie“,, bizare, de
fapt pline de tâlc şi mai ales fermecătoare pe care protagonista le scornea
pentru fiul ei), un mic basm, bineînţeles că fantastic, care reprezintă de fapt
un fel de rezumat, de reproducere în raccourci, la modul alegoric, a întregului roman. Povestea este despre „o lurlugeană“ („A fost odată ca niciodată o
lurlugeană. S-a născut într-un bloc cu zece etaje dintr-un cartier mărginaş
al oraşului nostru...“ etc.), făptură fantastică în denumirea căreia nu putem
să nu percepem niscai ecou de la acel, faimos, „lir-liu-gean“ al lui Ion Barbu
şi ale cărei păţanii trăite în drumeţirea ei către fericire corespund
tribulaţiunilor Cristinei din corpul romanului. Încheierea basmului e o
rescriere relativ fidelă a finalului romanului propriu-zis: „... «Oare m-am
născut stricată ? Să fiu eu singura care nu poate să simtă fericirea ?», s-a întrebat lurlugeana. Şi tot gândindu-se aşa, s-a împiedicat de o piatră şi a
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căzut cu nasul în drum. I-a intrat praful în ochi şi, în timp ce îşi ştergea
lacrimile, a observat pe piatra de care se împiedicase o furnică. (...) Ochii ei
au urmărit-o şi, de la furnică, privirea i-a căzut pe însăşi piatra de care se
lovise şi de-acolo, mai departe, pe drumul care şerpuia, pierzându-se în
depărtare, la marginea cerului. Şi cerul era aşa frumos cu nori care treceau
spre apus, soarele strălucea printre ei şi aerul era tare, ca un vin vechi.
Lurlugeana a simţit atunci ceva ce nu mai simţise niciodată. Era imposibil
de descris, ca o respiraţie lungă-lungă, care nu se mai termina. Care o lega
de piatră şi de furnică şi de drum şi de oraşul care se zărea în stânga drumului. A simţit că poate zbura. Şi chiar s-a ridicat de la pământ, dând uşor
din aripile care-ţi crescuseră aşa, dintr-odată, ca nişte petale.“
Iar după această decolare, de basm, a lurlugeanei, urmează, în finalul
poveştii, câteva rânduri detonant-liniştitoare, care, parcă în mod demonstrativ, reamintesc şi subliniază, cu brio, în final, admirabila, seducător sofisticata combinaţie de ironie şi gravitate care caracterizează demersul
prozastic al Alinei Nelega : „Iar un băieţel care mergea la şcoală a văzut-o şi
i-a zis bunicii lui: «Uite, buni, un înger». Dar bunica a râs şi i-a zis, strângându-l mai bine de mânuţă: «Nu există îngeri, puiule, o fi fost vreo lurlugeană rătăcită».”
Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat este un roman foarte bun.
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Întoarcerea fiicei risipitoare
Două sunt reperele onomastice de for"ă care-mi trec prin gând la
auzul numelui de Ludovica, de o sonoritate și noble"e aparte: Lodovica
Rebreanu, personalitate puternică, autoritară, mama celebrului scriitor
Liviu Rebreanu, cel dintâi născut în Târlișua bistri"eană (dintr-o serie de 14
copii), pentru care mama făcuse un adevărat cult, și Ludovic al XIV-lea, Le
Dieu-Donné, ,,Darul lui Dumnezeu”, Regele-Soare francez, monarhul cu
cea mai longevivă domnie din istoria caselor regale europene, 72 de ani,
cunoscut, între altele, drept ctitor al Palatului Versailles și autor al celebrei
butade,,Statul sunt eu!”
Cartea pe care o trimite-n lume astăzi Ana Pop Sîrbu, precum brăzdau odinioară zmeele cerul încărcat de sacralitate al Teacăi, momentul ei
auroral de debut ca prozator,dincolo de puternica amprentă autobiografică
(există o nepoată Ludovica, după cum există bunica Ludovica – un fel de
Geea Mater în jurul căreia gravitează și se coagulează întreaga familie –, la
fel de bine ca Ana-Ludovica), anacronică în structură și în con"inut, e ,,contaminată” de măre"ia acestui nume, Ludovica, în cazul de fa"ă apar"inător
de ruralul românesc, personaj principal al unui volum redus ca întindere,
dar cu valoare de experiment, ,,regina” în opinci, căreia îi poate fi atribuită
o butadă la fel de celebră ca și a augustului suveran men"ionat: ,,Satul sunt
eu!” Nu e o formă de infatuare și nici de sperjur, ci expresia unor trăiri
sufletești profunde fa"ă de locul de baștină, fa"ă de Axisul ardelenesc al propriei lumi, Teaca bistri"eană, din care își revendică originea și seva.
Interesant este că numele explicit al Tecii apare evocat abia către jumătatea
căr"ii, semn că aducerile-aminte își con"in doza de traumă, la mijloc fiind și
strategia scriitoricească a suspansului, a amânării. Ana Pop Sîrbu scrie
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din dor, scrie ca să-și mai ostoiască dorul de
Teaca. Întâlnirea cu amintirile se consumă la
modul festivist-celebrator: ,, – Ce avea comuna asta, Teaca, pe timpuri, Ludovica?
– De ploua, î"i puneai un chepeneag pe
tine și te duceai seara cu laptele la domnii din
sat. Nu-"i era frică nici măcar de câinii din sat.
Știai că ai în strai"ă un lopătău cu care-i po"i
lovi, de sar la tine. Nu veneau buluc pe ștrec,
poate din cauza licuricilor, credeai tu, copilă
fiind. Călcai buiastră pe șinele de ștrec, uitându-te din când în când la hăizașurile de dincolo de grădini. Apoi, coborai iute și te-ntindeai să prinzi o prună hitioană. Aveai un leiber bine lipit de trup, cu bumbi de os.
– Mergeam cu tine împreună la «joururi» la gară. Numai "ârâitul greierilor se mai
auzea sau tic-tacul pământului.” (78-79).
Ana Pop Sîrbu nu este la prima întâlnire fericită cu experimentul literar. Ca poet, ce
de"ine în palmares opt volume (cele mai
recente apărute cu o caden"ă de un volum la
un an, fapt ce atestă prolificitatea autoarei în
materie de lirism), domnia sa se legitimează
prin Versuri&Reversuri (2014), un experiment literar realizat în tandem cu profesorul
Ilie Gyurcsik, în care reveriile poetice ale scriitoare sunt subtil tălmăcite hermeneutic de
eruditul om de cultură.
Ana Pop Sîrbu evocă prin/în scris
veșnicia născută la sat. Astăzi, în timp ce unii
fug sau se dezic de limba română sau de satul
natal ca de-o boală rușinoasă, confruntat
astăzi cu drama depopulării și a aneantizării,
scriitoarea se plasează în contra curentului și,
la vârsta maturită"ii biologice și a crea"iei, se
autoextrage, autorecuperează din cele patru
puncte cardinale ale existen"ei, își restrînge
simbolic fiin"a, refăcând un joc de puzzle în
scop identitar. Referitor la ideea de joc,
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Întoarcerea fiicei risipitoare
Ludovica este însăși expresia jocului, rădăcina lud-ludă fiind ilustrarea
ludicului, căruia i se circumscrie și joaca de-cuvintele la care se dedau protagonistele căr"ii, Ludovica și Petra, personaje-pretext, tot atâtea identită"i
de împrumut ale scriitoarei Ana Pop Sîrbu. Întoarcerea acasă în chip de
fiică risipitoare nu-și propune să refacă itinerariul biblic veterotestamentar,
ci echivalează cu un pelerinaj la locurile sfinte simbolizate de satul natal, pe
care îl percepe cu ochii omului de la oraș revenit la matcă după îndelungi,
nostalgice și sinuoase peregrinări prin via"ă (în realitate, sentimental,
sufletește vorbind, Ana Pop Sîrbu nu și-a părăsit niciodată satul, topos de
tip alfa și omega).
Din punct de vedere cultural, și aici e un punct forte al căr"ii, prin
Ludovica, Ana Pop Sîrbu întinde pun#i, devenind un fel de ,,pontif” în
variantă feminină, vine în întâmpinare, desenează o acoladă drăgăstoasă
imaginară între două spa"ii învecinate geografic, dar și împărtășind un
destin comun: Banatul și Ardealul, în ambele regăsindu-se în egală măsură
(nu în calitate de ,,venetic” sau de ,,vinitură”, cum plastic se exprimă limbajul popular, ci ca cetă"ean român cu drepturi depline), pe ambele experimentându-le, trăindu-le cu plenitudine. De aici și caracterul recuperator.
Există pasaje din Ludovica de același calibru calitativ narativ ca fragmente
extinse din cartea Anișoarei Odeanu, Acele lucruri mari. Pentru ardeleanca
Ana Pop Sîrbu, ca și pentru bănă"eanca Anișoara Odeanu (născută în
Pădureni, jude"ul Timiș), satul românesc e unul dintre lucrurile mari care
le conturează biografia.
$ară-#ăran-#arină, substantive comune apar"inând de aceeași familie lexicală, sunt percepute de Ana Pop Sîrbu cu Majusculă. Nu e o simplă
carte, ci o veritabilă carte de identitate,carte verde,act de legitimare prin
care scriitoarea continuă să (se) descopere. În același timp, e ilustrarea
apartenen"ei sale la un spa"iu cu încărcătură magică, atestat de mândrie
locală și na#ională. Cum personalitatea marelui Rebreanu copleșește,
situându-se, chiar și geografic, în imediata sa vecinătate, Ana Pop Sîrbu
consideră o datorie de onoare să ducă mai departe vorba despre satul ardelenesc, să poten"eze și să împrăștie (Po)vestea, fapt ce o transformă într-un
autentic și iscusit mesager, altfel spus, scoate din teacă Teaca de obârșie, o
expune la lumină, punând-o-n valoare ca pe-un odor.
Dacă unii scriitori au devenit prozatori ,,din silă” (așa cum îi
mărturisește Viorel Marineasa lui Robert Șerban în recenta carte de interviuri), Ana Pop Sîrbu-cea-lăută îmbracă haina nouă cu elegan"a, cochetăria
și demnitatea cu care o fac personajele sale feminine din Ludovica, semn că
ieșirea lor în lume nu se produce oricum, cantonarea scriitoarei pe detaliile
vestimentare nefiind una întîmplătoare, ci ,,croi” nou, rezultat al unor
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specula"ii de natură hermeneutică, după strălucitul model al Arlechinului
purtător de mantie plămădit de profesorul Ilie Gyurcsik în revelatoarea sa
carte Paradigme moderne. Autori. Texte. Arlechini (2000).La fel de bine,
Ludovica se înscrie în contextul Anului omagial al satului românesc, proiect demarat de Patriarhie, la 100 de ani de Românie modernă.
Ana Pop Sîrbu își trăiește satul natal, pentru ea e mereu viu, rămâne
pentru eternitate acel sat de legendă perceput încă de pe vremea când se
prindea în horă. Legătura sa cu glia, vatra, uli"a sau ograda este una organică, ombilicală. Reușește scriitoarea să spună totul despre Teaca, alimentându-și astfel voca"ia integratoare? Cu siguran"ă că nu, de unde și caracterul fragmentar al rememorărilor, satul respectiv continuând să-și păstreze nealterată doza de mister, istoriile necunoscute sau, după caz, isprăvile despre care încă nu a sosit momentul să fie făcute publice. Important
este că prozatoarea nu uită, nu uită să se întoarcă la origini, să se raporteze
la ele, să se hrănească dintr-un univers rural plin de sensuri, de eresuri și de
semnifica"ii profunde.
Ana Pop Sîrbu aruncă sămân#a în brazdă, durează, temeluiește,
sfin#ește locul, adaugă la zestrea culturală ardelenească, rodește,
înmul#ește cuvântul. Din dragoste de loc, din dragoste de dor, satul, echivalent al nemărginirii, al orizontului fără capăt, al drumului fără capăt, al
Axis-ului Mundi, satul-altar, satul-biserică este venerat cu pioșenie. Pentru
domnia sa, Teaca natală niciodată nu se va ,,prescrie”, de aceea își îngăduie
răgazul să(-l) scrie. Ea nu se dezice, ci zice de sat. Din Teaca bistri"eană, Ana
Pop Sîrbu face un credo rural. Fără toposul în jurul căruia își organizează
și proiectează fiin"a, care nu e un loc oarecare, un contur banal pe o hartă,
ci un univers în sine, ea ar fi incompletă, piezișă. Ana-Ludovica este unul
dintre oamenii locului. Din această postură scrie, mărturisește, primește și
deopotrivă lasă moștenire.
Ludovica este o carte a patimilor, scrisă cu patimă (în genul
Îndreptarului pătimaș al lui Emil Cioran), dar și contracronometru, cu
respira"ia tăiată și cu penelul înmuiat în sânge, după spusele prozatoarei.
Ana Pop Sîrbu trudește la această carte (echivalentă cu drumul spre Centru,
cu întoarcerea la sacru sau la valorile perene), se nevoiește, deszăgăzuiește
energii în stare latentă și baiere/bariere sufletești, concentrează,
esen"ializează, se întoarce la matricea-i existen"ială. E spa"iul întâlnirii de
bun augur dintre rurala Ana și orășeana Ana, dintre juna Ana și matura
Ana. Concretizare a nevoii acute de a spune, de a împărtăși și a se
împărtăși, Ludovica poartă amprentele genetice ale satului din care provine scriitoarea, se conectează deopotrivă la ,,atunci” și la ,,acolo”, e prezentă.
Maria Americana sau bunica Ludovica, regina-#ărancă sau #ăranca-regi-
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nă, fără coroană și fără sceptru, duce povara eredită"ii, a ei și a satului din
care se trage. Pe de altă parte, nepoata Ludovica sau, prin extensie, alter
ego-ul Anei Pop Sîrbu, nu lasă în urmă un sat oarecare, ci o carte,satul ca o
carte deschisă: ,,Bunica dinamiza totul în jurul ei. Orice rochie pe care o
purta duminica avea semitonurile ei. Oh, corsetul! Ce era opulent, strângea.
Din poza găsită de tine, Petra, bunica Maria este cea din mijloc, din rândul
al doilea de sus. S-a dus în Cleveland o "ărancă mică, slabă și iat-o, revenită
în România. Vorbea englezește cu preotul din satul vecin. Avea un colorit
plăcut al fe"ei, dar era osoasă, fără siluetă. În poză purta o rochie de mătase
în valuri. Parcă ar fi niște margarete albe de câmp. O evoc acum, de Rusalii,
pentru că întotdeauna, înainte de a merge la Liturghie, mă punea să-i leg
corsetul roz-pal, adus, firește, din America. M-ar fi vrut blondă, nu șatenă.
Stăteam în fa"a ei cu ochii pleca"i și-mi frecam mâinile de emo"ie.” (110)
Întoarcerea la origini, la locul de baștină e privită de Ana Pop Sîrbu
ca o datorie morală. De la un om cu carte, Ana Pop Sîrbu se întoarce la
obârșie ca un om cu căr#i. Teaca-Mamă e un simbol protector, feminin,
înveliș ocrotitor, de tip incintă. Pentru autoare, Bistri"a, Ardealul, la modul
general și Teaca, la modul particular, sunt parte din România profundă. De
ce se întoarce tocmai acum la kilometrul zero al propriei existen"e? Pentru
că a ajuns să în"eleagă cum se cuvine sensuri și semnifica"ii labirintice, rosturi și meniri ascunse, pentru că maturitatea îi permite să privească, să
compare și să evalueze.
Ana Pop Sîrbu nu scrie, ci brodează cu și pe firul amintirilor, cu
cipcă. Ceea ce rezultă e o carte albă, de tip ie, costum popular ardelenesc.
În același timp, des#elenește, aduce un elogiu extins Ardealului, Bistri"ei,
Tecii, mamei, tatălui, strămoșilor, meleagurilor natale.
Ceea ce frapează dintru început e prezen"a personajelor cu nume
,,domnești”, de ,,esen"ă” tare care deschidnara"iunea: Ludovicași Petra,
descendente din Teaca, ,,corupte” de civiliza"ie, architect și pictor, care
revin în locuri familiare și familiale într-o vacan"ă de vară, prilej de a da frâu
liber aducerilor-aminte, de a explora ce se mai păstrează intact din specificul și tradi"ia locului. Primele pasaje ale căr"ii le găsesc explorând podul
casei strămoșești, însă nu oricum, ci urcând pe-o scară de lemn, gest plin
de semnifica"ii. E un spa"iu conservator de tradi"ie (ruralitatea idilică,
atemporală, cu o identitate clar conturată) care, ini"ial, li se refuză, opune
rezisten"ă, încearcă să se apere de intruși, cere ofrandă din partea acelora
afla"i în trecere (Ludovica se rănește, sângele îi curge, în ton cu roșul aprins
al buzelor date cu ruj ale Petrei, amprentează genetic locul). Urcatul pe
scară aduce cu sine schimbarea de perspectivă (pe parcursul căr"ii vom
vedea cât de importantă este perspectiva pentru poeta, prozatoarea și criti-
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cul de artă Ana Pop Sîrbu), de unde binomul sus-jos, ascensiune-coborâre,
spa#iu-timp, crea#ie-analiză, fiin#ă-nefiin#ă. Deloc întâmplător, scara e în
strânsă legătură cu pedagogia privirii, cu raportul dintre privitor și cel privit. Sub aparen"a gestului simplu, banal, urcușul pe scară e sinonim cu
urcușul în via"ă, cu arderea etapelor existen"iale firești, cu evolu"ia în plan
personal și profesional.
În debut, propozi"iile sunt simple (cu rol de fixare și ritm de metronom), dialogul dintre cele două fete pare restrâns la fila de abecedar, economia de cuvinte evidentă. E însă un tertip scriitoricesc, strategie a
(de)punerii în pagină, ce marchează, pe de-o parte, liniștea și sacralitatea
locului (unde nu se cuvine să se rostească vorbe de prisos, să fie perturbată
sau să se impieteze, prin discurs inadecvat, starea de împietrire-încremenire), pe de alta pregătește terenul pentru fraza de tip fluviu și pentru
dizerta"iile pe marginea tehnicii clar-obscurului din pictură, pentru dialogurile docte despre artă, calofilie și estetism dintre cele două tinere cochete, modelate prin cultură, obișnuite să se poarte decent, asortat și îngrijit (a
se vedea detaliile vestimentare), cunoscătoare a tehnicilor/artei coloristice
combinatorii. Lor li se adaugă diferen"ele de ton (când adolescentin, când
matur), inser"iile/faliile temporale semănate subtil de autoare, momentele
comemorative, pătrunderea în și focalizarea pe lumea propriu-zisă a satului
(tablouri rurale), cu tot ce presupune acesta: obiceiuri, port popular, sărbători, datini, oameni, fapte, întâmplări, limbaj popular și credin"e populare,
gastronomie locală, herbarii, leacuri etc., lucruri care fac din Ludovica o
carte ,,altfel”.
În termeni moderni, Ana Pop Sîrbu își externalizează trăirile,
emo#iile și sim#irile, împământenește același stil cald, blând, molcom,
așezat, duios cu care ne-a obișnuit în volumele-i de poeme ce au consacrato. Structural vorbind, ea se găsește la intersec#ia ruralului cu citadinul,
experimentează starea de mijloc, răscrucea, scindarea între și între. Ce îi
lipsește unui topos compensează celălalt, însă singurul în stare să înrobească sufletește este satul, în care progresul este, paradoxal, și o formă
nedorită de regres. Tocmai amprenta rurală originală și originară este căutată cu acribie de scriitoare, gest prin care își motivează absen"a de la fa"a
locului, de la locul faptei, de la locul (în)fiin#ării. Și, la fel de paradoxal, dacă
Ana Pop Sîrbu ar fi rămas locului, nealipindu-se de Banat, poate că nu ar fi
fost atât de nostalgică, atât de motivată să spună și să revină ritualic.
Părăsind satul natal, are răgazul detașării, al ieșirii în afara spa"iului de
locuit și în afara sinelui, are posibilitatea de a-și obiectiva subiectivitatea.
Plec ca să pot/să fiu în stare să mă întorc, plec ca să fiu în stare să rămân
atașată de plai, pare a spune Ana Pop Sîrbu, filosofia ei de via"ă. Cum se
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întoarce acasă cea modelată de cultură, de educa"ie și de civiliza"ie? În
niciun caz înstrăinată, ci îmbogă"ită, (de)plină, semea"ă, capabilă să (se)
scrie, să plămădească Povestea, precum "ărăncile din Teaca aluatul în covată, semn că ,,uceniciile” la por"ile orașului i-au prins bine, i-au fost cu folos.
Drama ruperii e înlocuită acum de bucuria regăsirii. Asemenea poemelor
sale, Ludovica e lepădare de întunericul nepăsător din sine, e perindare
nostalgică prin cămările sufletului. În poeme și în proză, indiferent de statut sau de identitate, personajul predilect al Anei Pop Sîrbu e Îngerul din
zid, personaj-contur, eterat, prezen"ă hierofanică.
Ludovica e o carte de locuire, carte de imobil. ,,Gloria întinerește”,
remarca poeta în Comete tinere din volumul Morfologia nop#ii (2013),
volum care, asemenea celor șapte ce îi preced sau succed, anticipează
cumva personajul Ludovica. La Ana Pop Sîrbu cartea e vie, e făptură de
lumină, iar scrisul o modalitate terapeutică de dezînsingurare. Nu știu ce
își va fi imaginat poeta când privea cerul înstelat din Teaca natală, nu știu
ce legi morale interioare o guvernau în manieră kantiană, nu știu ce-și va fi
imaginat când a părăsit Teaca maternă, nu cunosc dimensiunea holocaustului-ardere de tot interioară, însă pot doar să intuiesc bucuria care-o
încearcă ori de câte ori revine la matcă, azi poate mai pregnant ca
oricând,prin cartea de fa"ă, omagiu adus strămoșilor.
Bizarele treceri ale scriitoarei de la o idee la alta (,,- Sari de la una la
alta, Ludovica […]”-95), de la un topos la altul, de la o stare sufletească la
alta, pendulările între închipuire și vis, între realitate și realitatea
confec"ionată după bunu-i plac, ruperile de fir narativ, evitarea monotoniei,
unitatea în diversitate, tendin"a de a cuprinde cât mai mult pe un spa"iu restrâns, inser"iile intertextuale ce privesc tehnica picturii și a clar-obscurului,
comentariile punctuale despre artă, virarea bruscă de la idilismul rural la
pasajele intens tehnicizate (acelea în care se resimte profesionalismul criticului de artă, dar și a expertului în policromie, în tehnica fotografică și a
alternării luminilor cu umbrele), au rolul de a contraria și de a bulversa cititorul mai pu"in familiarizat cu tehnica divaga#iei, a stop cadrelor și a
schimbării perspectivei. Nefiind o carte de tip ,,clasic”, ,,tradi"ional”, cât,
mai curând exerci#ii de prestidigita#ie proprii unui scamator, Ludovica
mizează pe spontaneitatea scriitoarei, pe abaterea de la canon, pe strădania de amalgamare a problemelor extrase din repertoriul rural și cel citadin, pe alternarea elementelor de limbaj popular (ardelenisme) cu elementele de limbaj specializat. Din această perspectivă, Ludovica e valoroasă din perspectivă etnografică, lingvistică, folclorică, antropologică, dar și
a criticului și consumatorului de artă. Pentru scriitoare, Teaca însăși e Artă
cu metodă, calofilie extinsă: ,,Expresia fe"ei era firească, fără niciun simu-
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lacru” (12), ,,Simt cum lumina laterală cade altfel, e ușor violetă.” (18),
,,...sim"ea cum se fărâmi"ează culorile de pe această fotografie de carton […
]”(22), ,,E o abatere de la regulă să privești din umbră ceea ce po"i privi din
fa"ă.”, ,,Am învă"at că poezia policromă în pictură se naște și când vezi norii
cum trec ca din întâmplare, dar pe suprafa"a picturii se alternează planurile
de culoare.” (27), ,,…văzu pe umerii ei o lumină cu reflexe reci ce cădea de
niciunde.” (33), ,,Roșul bătea într-un ton rece.” (46), ,,Efecte de închis spre
mai închis, efecte tari.” (51), ,,Totul iradiază lumină. Nicio semiobscuritate.”
(84), ,,- Ce urmărim acum? Studiul expresiei unui chip sau mijloacele tehnice prin care-l realizează?” (99), ,,Amândouă aveau un sim" subtil al culorilor.” (100), ,,Lumina din col"ul mesei dă tensiune comunicării celor două
personaje. În aparen"ă, doar. Sim"i, privindu-le, grada"ia fină a lipsei de
comunicare. Cafeniul închis, verdele dominant și negrul șters dau echilibru
tabloului.” (112-113), ,,- Suprafa"a, aparen"a, scheletul unei lucrări sunt fundamentale. Trebuie să o por"i mult timp în gând și numai după aceea ești
liberă în fa"a materialului.” (122)
La fel de bine, lucru evident în Ludovica, este tenta#ia Poeziei.
Ardelenismele presărate de Ana Pop Sîrbu aduc savoare lexicală,
ilustrează stilul poporan, sunt cuvinte-cheie ce permit reconstituirea unui
univers rural domestic cu valen"e magice: ,,șirepuri” (11), ,,cipcă’’, ,,cioareci”, ,,drod”, ,,păsură”, ,,opinci”, ,,gurgui”, ,,noji"e” (14), ,,fuștei”, ,,ștrec”
(18), ,,"âncule” (19), ,,șuștar”, ,,sfeter”, ,,otavă” (20), ,,târna"”, ,,ciont”,
,,poiată” (24), ,,pozar”, ,,șpiler” (36), ,,pontoș” (37), ,,bărbuncași (29), ,,tilăveau”, ,,"ucăr”, ,,vălău” (38), ,,covată”, ,,căpi"ă de fân” (42), ,,dohot”, ,,lespede de tuci” (43), ,,pleul” (51), ,,ștrimf”, ,,șură”, ,,șperlă|, ,,șoprul”, ,,șurluie”,
,,șuștarul” (53), ,,teleleu”, ,,pospăiat”, ,,crida” (54), ,,durige”, ,,delevar” (57),
,,corli"ă” (58), ,,silvoizul”, ,,coșarca mare de nuiele” (62), ,,vorovit”, ,,nime”
(63), ,,durigat”, ,,culpător” (64), ,,pitula”, ,,beteag” (66), ,,bolânzala”,
,,Aciuiește-te”, ,,haida”, ,,șugubă"”, ,,tăte” (67), ,,Fideul, laboșul cu
popricașul de pui”, ,,ploctăn”, ,,hăizașurile” (68), ,,cantă” (81), ,,urdaș” (82),
,,zama” (83), ,,batule” (84), ,,zbruși” (85), ,,gorduna”, ,,turnării”, ,,strai"a”
(87),,,ștricălea”, ,,jăb (89), ,,balmoș” (91), ,,șagă” (92), ,,învârtecușurile”
(93), ,,cioareci”, ,,chimir”, ,,Pieptarul” (97), ,,poiată”, ,,găbănaș”, ,,fărină”,
,,făcăle"ul” (99), ,,vălău”, ,,ciacliile” (100), ,,blid” (103), ,,curechi pârgălit”,
,,palane"e din varză călită sau din silvoiz”, ,,guiaș de cartofi” (105), ,,oablă”,
,,foale” (108), ,,canapeiul cu părnăjac din pănuși uscate de porumb”, ,,gătejele” (125).
La fel de importante sunt toposurile rurale, personajele
apar"inătoare, obiceiurile, credin"ele populare, amintirile, vie"uitoarele,
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panoplia de obiecte gospodărești – momente de referin"ă, tot atâtea monumente clădite pe fundal sufletesc, cu ajutorul cărora Ana Pop Sîrbu baleiază,
trece în revistă cam tot ce înseamnă zestrea culturală a satului Teaca:
podul casei "ărănești, scara, porumbarul, grădina, ograda, grajdul, caii, livada, uli"a, lanul de ovăz, șura, grădina cu mușcate, clopotele și turla bisericii,
costumul popular, caietul de însemnări, lada cu fotografii-document
(migra"ia ardelenilor către Lumea Nouă a anului 1914), poșeta roșie cu
Albumul de Artă, sâmbăta mor"ilor și ,,"igăncile din Iuda” (23), anii de
școală, clasa a șaptea, cântarea Imnului de Stat, profesorul de geografie,
curtea liceului, parcul cu scenă și halvi"ă, hora, adăparea vitelor și a cailor,
strânsul fânului, baia ritualică în covată, străina venită-n sat să cerceteze
crucile din "intirim, drezina și mocăni"a, confec"ionarea zmeelor, ștrecul,
lădi"a cu ră"uște, uliul, praștia, cuferele bunicii, cură"itul pomilor și al zăpezii, poza regelui Mihai, vi"a de vie, spaimele copilăriei, la cireșe, în târgul de
luni, ritualul plămădirii Pascăi, cuptorul de pâine din ogradă, Săptămâna
Luminată, taina spovedaniei, mulsul vacilor, locul pisicilor, ,,grădina mică
de flori de pe lângă târna"” (74), ritualul urcării fânului în pod, masa de
Rusalii, ,,Crucea Mântuitorului din vârful dealului Tecii” (81), prânzul secerătorilor, culesul usturoiului, războiul de "esut, pădurea Lunca, viile sașilor,
drumul Hăgăului, intrarea în Post, sărbătorile de An Nou, pregătirea
magiunului, culesul bostanilor, ,,piramida” de la Archiud.
Un loc important în economia căr"ii îl ocupă herbariile, descrierile de
plante de leac, semn că satul e depozitarul unei comori fitoterapeutice de
nepre"uit, laolaltă cu cunoștin"ele vaste ale celor din popor, transmise din
genera"ie în genera"ie, parte din fabuloasa cultură arhaică.
Paleta personagială este una bogată, de la personajul individual, trecând prin cuplu-tandem, la cel colectiv: moșul Niculăi"ă; Hardy; Olimpia;
Eugenia; Dora și Mary; Leonora și Vasile; preotul Samoilă; Candic; familia
Demeter; învă"ătoarea; Vioala, vaca nărăvașă; Minu; Nicolae; Eva; Olgu"a;
Ita; Dida; Emil; Lucian; Ionica; Mărcuș; Kati; Nari"a; Nana; Rodica;
Maricica; Victoria; Binder, muzicantul satului; profesoara de Fonetică de la
Facultatea de Litere din Cluj; pictori"a Eugenia D., pictorul Daniel Ursache;
jupânul Harwig. La Ana Pop Sîrbu vântul devine personaj. La fel și Teaca.
Culoare, cuvânt, miros –tripleta care înveșnicește, care readuce în actualitate toposul, varietatea narativă.
Jocul de-a cuvintele, obsesivul ,,Hai să ne jucăm de-a cuvintele!”,
,,Hai să scriem o poveste!”, ,,Hai să facem un text în proză!”, gimnastică a
min"ii, dar și abilitatea de a mânui vorbele, nevoia de Vers și de Poveste
(48), ce presupune spontaneitate, libertate și creativitate, echivalează cu o
provocare. Ana Pop Sîrbu se dedă jocului, se abandonează lui, copilărește,
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se confundă, contopește, identifică cu el, joacă leapșa cu propriile-i amintiri. Ludovica (,,Numai eu știu rânduiala!” -32) și Petra se stârnesc una pe
alta, întreabă, răspund, își aduc aminte, improvizează ad hoc, își imaginează, își dau ,,pase” și întâietatea la cuvânt, scopul fiind acela de a transmite
cititorului cât mai mult din imaginea satului ardelenesc. Predispozi"ia la
joc, în completarea herbariumului sau a re"etarului naturist prezente în
carte, denotă o concep"ie sănătoasă despre lume și via"ă, pozitivă, solară, ce
"ine cont de folk și de –lore, de în"elepciunea populară. Ana Pop Sîrbu
exploatează din plin o calitate pe care o are: aceea de fiică a satului
bistri"ean Teaca. În cartea ei (temeluire, autozidire în scopul de a fi una cu
satul natal, de a-și pecetlui legătura indisolubilă cu Matricea), compozi#ia
textuală se împletește armonios cu compozi#ia picturală. %ărancă sau
doamnă de la oraș, Ana Pop Sîrbu e un spirit liber, creator, ludic, artist
care-și suprimă în scris nevoia de crea#ie și de analiză. Bun practician, dar
și teoretician al operei de artă, ea e ,,liberă, adânc spirituală, nestânjenită”
(96).
Precum Maria Americanca, ce-și ia cu împrumut numele domnesc
de Ludovica, în periplu-i efemer prin Lumea Nouă, replică dată Lumii
Vechi reprezentată de Teaca ardelenească, Ana Pop Sîrbu nu rezistă să
rămână departe de origini, ci se întoarce periodic, cu evlavie, la matcă. Ca și
Americanca ce-și face un rost dincolo de Atlantic, Ana Pop Sîrbu, cea care,
asemenea Petrei, ,,șurluie bine cânepa cuvintelor” (53), își face un rost
publicând Ludovica, mica sa comunitate de avere.
Carte de tip foaie de zestre, carte cu miros de lavandă sau de mere
coapte pe creden", carte naivă (asemenea picturilor naive), carte de tip
șevalet, ,,cuvente den bătrâni”,,ușă fermecată (44), carte de leac(uri),
caracterizată prin frecven"a detaliilor, prin desele intrări-ieșiri ale personajelor din scenă, carte cu valoare (foto)documentară, literară, carte a contrastelor, neconven"ională, cu un autor greu de ,,prins”,carte-colec"ie de
stări, două căr"i într-una singură, prima, dedicată satului, a doua criticii de
artă, pendulând între labirint, impresie și expresie, Ludovica e certificarea
faptului că, pentru Ana Pop Sîrbu, Ardealul, respectiv Teaca natală nu sunt
uși interzise, ferecate, ci dimpotrivă, un ,,drum fără capăt (132), lucru evident în finalul deschis, pretabil interpretărilor multiple: ,,Acum merg pe un
drum îngust cu unghiuri dure, tăioase. Deschid ușa. Nu mi se pare nimic
palpabil. Am ochii speria"i și col"urile gurii în jos. Lipită și mai strâns de
perete, nu știu cum să înaintez, unde să mă așez.” (148)
(Fragment)
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Alexandru SFÂRLEA

,,Arde câte un poem
sub mâna ta”
Maria Pal
Cealaltă fa"ă a umbrei
Cluj-Napoca, Editura Neuma, 2019

Cu acest al 19-lea volum de versuri,
poeta nem!eano-clujeană Maria Pal
aniversează abia două decenii de la
debutul său poetic, în 1999 (Nesomnul
metaforei), iar această (atât de) târzie
descătușare fiin!ială a lirismului i-a
prilejuit poetei, poate, o situare ,,incognito” într-un areal în care cuvintele îi
păreau asemeni unor mine răspândite
imprevizibil, pe care, dacă ar fi călcat,
ar fi rezultat o reală periculozitate.
Imaginarul, pur și simplu, cu atât mai
abitir cel prin excelen!ă poetic, poate
juca feste și celor mai precaute spirite
estetizante, mai ales dacă aceasta,
precau!ia, este înso!ită și de o anume
exigen!ă (autoinhibantă) ieșită din
comun. Dar a urmat apoi o adevărată
,,rafală” de titluri, ca o irepresibilă
dovadă a poten!elor recuperatorii,
impunându-se – deși într-un mod
oarecum discret – lumii literare.
Probabil că nu întâmplător, poezia
care dă titlul volumului acesta
(Cealaltă fa!ă a umbrei), este chiar
ultima din carte, tocmai pentru a ne
sugera modalitatea antitetică a

simbolisticii abordate. Cu atât mai
mult, cu cât, în alte texte, pot fi identificate diverse ipostazieri ale tematicii
(auto)referen!iale : ,,un lunatic î!i
cutreieră mintea/ înfricoșează umbra
cu-o anaconda flămândă” ; ,,fluturii te
înva!ă/ cum să închizi umbra într-o
colivie” ; ,,pune-n spinarea umbrei
tale crucea” ; ,,păianjenii !es descântece/ deasupra umbrelor adormite”;
,,șarpele hazardului î!i fuge prin vene/
după misterul de pe cealaltă parte a
umbrei”; ,,surprinse/ alte umbre-și
descoperă fe"e/ în milioane
de-oglinzi” ș.a.
Dar aria de prospec!ie a realului ―
energizat metaforic și transgresat
ideatic, conectat, nu arareori, și la sursele ingenue ale imaginarului poetic –
are, la poeta Maria Pal, o reliefare bine
conturată, unele poeme reușind să
impresioneze printr-o adevărată
ingeniozitate imagistică. Ea își
strunește uneori curajul lingvistic,
reușind o frazare combinatorie prin
care cuvintele se agreează într-o topică
ce, la o primă privire, poate părea
arbitrară ; dar, când revii asupra
versurilor în cauză, realizezi că ele,
cuvintele, coexistă firesc, într-un fel de
empatie semantică: ești plin de cuvinte
ca un vas/ ce dă pe dinafară în
cavernele timpului/ pe căr"i lasă
amprente pline de pâclă/ și cufundă-n
cripte dimine"ile fără ales/ nicio cratimă între acestea și tine/ rănile prind
să aibă un foșnet neverosimil/ca al
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ghearelor ce se-ascut de lumini/ timpul își trosnește oasele-agale/ când te
trezești închis în oglinzi (Se trezeștenchis în oglinzi). Poeta încearcă să ne
convingă, alteori, de faptul că în
poezie, atunci când aparen!ele par
incongruente și iluzorii, tactul
motiva!ional al celui care creează
,,artefactul” poeticesc, simte acea
vibra!ie a unui anume cuvânt, care
consună cu o alta, a altui cuvânt, dar
asta doar într-o anume stratificare a
rezonan!ei lor intime. Avem de-a face,
așadar, cu o ,,opera!ie” ce permite lectorului avizat să aibă acces la ceea ce ni
se relevă a fi o adevărată resuscitare a
expresivită!ii : fă un pas în afara
hăr"ii să vezi încotro vrei să mergi/
nu te mai închina pios în fa"a arborilor absen"ei/ ce deschid inflorescen"e
în inima ta/ fii o zi însorită pe o plajă
de basm/ lumina vie ce se naște ca o
joacă-n adâncuri/hazardul va străluci/ precum oceanul într-o noapte cu
lună plină/ și vei vorbi cu minotaurul
în limba imposibilului (Hazardul va
străluci). Pe de altă parte, reticen!a și
discre!ia – care par a fi, uneori, ostentative – lasă locul unor intruziuni cu
accente ale stringen!ei ultragiate,
pusee de negativism existen!ial lipsite
de orice echivoc ori ezitări : ,,nicicând
nu mai căuta o altă via"ă/ ea "i-a
întins capcane zilnic/ îmbiindu-te
machiavelic/ de pe tarabele unde se
camufla hulpav coșmarul” , avertizând cu senten!iozitate că ,,cine
întinde la"uri pentru pasărea
libertă"ii/ (...) cine interzice drepturi
tăind toate pun"ile/ cine interzice trăirea frumosului oricând și oriunde/
acela nu-și poate explica de ce o
șoaptă/ este mai puternică decât orice
trăsnet” ( A fost vândută zilnic/ Acela
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nu știe). Cealaltă parte a umbrei este
un volum care merită aten!ia celor ce
nu rămân indiferen!i în fa!a unei poezii care neliniștește și caută în!elesuri,
chiar și acolo unde cuvintele par să se
replieze într-o lume fictivă, numai a
lor.
*
Antoaneta TURDA

Ascultând șoaptele luminii
Adunate într-o antologie apărută anul
acesta la Editura Ars Longa din Iași,
Șoaptele luminii fascinează prin sensibilitate și discre!ie. Nostalgice, contemplative, poemele Soniei Elvireanu
surprind, nu prin imagini șocante sau
apocaliptice (în vogă, se pare, pe tot
mapamondul) ci prin profunzimea
melancoliei izvorâtă din regrete firești:
pierderea celor dragi și scurgerea
ireversibilă a timpului. Cele două
coordonate ale liricii sale nu o plasează
însă într-un șablon poetic searbăd,
întrucât totul este salvat de imagistica
folosită. Găsim aici, printre poemele
învăluite într-o caldă boare din care
răzbate doar zvâcnetul inimii, imagini
sugestive menite a crea cadrul adecvat
destăinuirilor: ”Râul se pierde după
cotul meu/ drept, î!i adulmecă
urma,/se zbate între casele goale,/ din
care s-au dus cocorii, / coboară printre
ziduri ascunse, dincolo de zăpezile
copilăriei, / nu poate privi înapoi,
așteptarea din ochii mei doare”.
Grave, fără a exprima nicio revoltă,
poemele dezvăluie o fire ce pare a
accepta, chiar cu durere realitatea,
străduindu-se să se bucure de natură,
crea!ia lui Dumnezeu (univers
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compensatoriu a ceea ce s-a pierdut).
Parcurgând cu aten!ie frumoasele
slove putem avea bucuria de a vizualiza un trandafir galben care, în ciuda
faptului că simbolizează iubirea
pierdută, luminează atmosfera cîtorva
versuri. Tot în registrul simbolisticii
remarcăm asocierea macilor cu
albăstrelele, ca simbol al vitalită!ii și
fertilită!ii precum și poemele Elegia
cailor albi și Priviri de nuferi, care
raportează omul la tainele naturii și ale
mitologiei. Misterioasa natură este și
sălașul ocrotitor de dincolo de via!ă,
capabilă de a reînvia: ”Mă reazăm de
arbori, /mă afund în miezul lor tare,/
în tăcerea miraculoasă/ a adâncului
fremătând, / mă pătrund de miracol,
falsele învelișuri se desprind, mă reîntorc în lume zvâcnind/ în îmbră!ișarea
lui a fi” declară simplu, fără emfază în
Coborâre în sine. Alergând mereu
după steaua-i norocoasă, poeta simte
pulsul vie!ii asemeni tragedienilor
antici, racordându-și ritmul inimii la
mereu viguroasa natură, capabilă a
în!elege zbuciumul sufletului. ”Piatra
tace, nu geme,/ își înghite strigătul disperat,/ piatra pe care calc și-a lipit durerea de talpa mea” constată în poezia
Pulbere otrăvită.
Raporturile om-divinitate și via!ămoarte iau, uneori, o turnură ludicironică căci bizara via!ă e imposibil de
în!eles în totalitate, surprinzătoarele
imagini din Jocul îngerilor stând
mărturie: ”Îngerii coboară pe trotuare,/ joacă șotron zâmbind,/ oamenii
se uită chiorâș,/ le-au confiscat drumul, trotuarul crăpat,/ pe alocuri
mijesc fire de iarbă,/ sub călcâiele
goale”. În jocul perpetuu de-a via!a și
moartea ies la iveală doar amintiri a
celor trecu!i dincolo, tăcerea

traumatizantă ce obligă la introspec!ie
și conștientizarea efemerită!ii vie!ii.
Perceperea exactă, în cele mai mici
detalii, a trecerii nemiloase a timpului,
face ca ciudatele cărări ale vie!ii să fie
străbătute cu evlavie și grijă de a nu
risipi nicio clipă din fascinanta
existen!ă pe acest pământ. Chiar și
atunci când pulsul vie!ii nu e decât un
”murmur de clape/ strivite de plânset”
Sonia Elvireanu are cutezan!a de a
trage o concluzie optimist-creștinească
asupra destinului uman: ”Să scuturi
arborii peste răni/ nu e nevoie de
timp, ci de iubire,/ de un strop de
verde sau poate albastru,/ balsam pentru fiecare frângere lentă/”.
A vorbi despre lirica poetei ardelene al
cărei nume e asociat, de asemenea, cu
critică literară și proză, înseamnă a
percepe versurile sale nu doar ca o
expresie a unei voci interioare ce
răzbate către cititor, ci și ca un exemplu de eleva!ie, trimiterile către cultura
și mitologia universală fiind sugestive.
Ochiul magic al Soniei Elvireanu surprinde farmecul locurilor de pretutindeni, receptate prin prisma istoriei
locului, poeziile în care ele sunt evocate fiind fotograme ce amintesc
obârșia și peregrinările personale
(peisajul natal, Viena, Marea Egee
situată între două lumi: cea europeană
și cea asiatică, Praga sau fluviul canadian Saint-Laurent).
Elegan!a exprimării celor mai
omenești bucurii și triste!i, fără artificii
estetice, îl provoacă pe cititor la o
medita!ie profundă asupra actului creator postulat în Rugăciune:
”Doamne,/ dă seninătate gândului
meu/ ca nicăieri limpezimea lui/ să nu
cadă în drum,/ să se deschidă lin sub
atingerea ta/ petale înrourate/ în cerul
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din palmă, / irisul cu zvâcnet de
curcubeu/ izvorând lumea,/ și peste
lume, surâsul Tău.” Religiozitatea
profundă și enigmaticul destin
stârnesc dileme existen!iale exprimate
fără patos, ci mai degrabă pe un ton
elegiac, pe tot parcursul volumului.
”Deschid palmele și privesc linia
vie!ii,/ drumuri începute cândva, în
derivă,/ mă întreb tăcută câte am
urmat” se întreabă în Pe alt mal.
Balansându-și existen!a permanent
între teluric și idealuri celeste, între
dureroase amintiri și dorin!a de a
savura totuși pofta de via!ă, poeta
oferă prin această antologie un bun
exemplu de echilibru al vie!ii, rostit
prin metafore și imagini ce dau o
savoare aparte filelor acestei căr!i atât
de plăcută prin rafinamentul său
special.
Fermecătorul volum oferă, la final,
câteva considera!ii substan!iale
referitoare la universul liric al poetei
ardelene, aparatul critic existent fiind
un bun îndrumător pentru cei ce vor
să pătrundă cât mai adânc în universul
liric al Soniei Elvireanu.
*
Paul MAGHERU

În serviciul
inefabilului iubirii
Paulin Octavian Boldiș,
Cântec șoptit unei zâne,
Editura Aureo, Oradea, 2018

Într-o veche încercare de clasificare a
artelor după mijloacele imita!iei,
Aristotel observa că, spre deosebire de
muzică și pictură, imita!ia cu ajutorul
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cuvintelor nu-și avea încă un nume al
ei, și i-a spus pur și simplu crea!ie –
poesis. Întocmai unui nou Adam, poetul e chemat să dea un nume lucrurilor, să recreeze lumea din cuvinte,
dacă se poate cea mai bună dintre
lumile posibile. Dacă imita!ia cu ajutorul cuvintelor e poezie, studiul acesteia
tot Aristotel îl numește poetică.
Obiectul poeticii devine astfel o
traducere sau o retroversiune a unor
propozi!ii din limbajul artistic în
propozi!ii ale limbajului știin!ific sau
ale exprimării obișnuite, ceea ce
încearcă și recenzia de fa!ă.
Încă din titlu se sugerează că volumul
de poezii semnat de Paulin Octavian
Boldiș este o compozi!ie literară în
versuri șoptite, discrete, intime, adresate zei!ei iubirii și frumuse!ii.
Inspira!ia este un dar provenit de la
muze. Cele 63 de „cântece șoptite”
vibrează pe o singură strună a iubirii.
Fiin!a iubită nu poate fi înţeleasă cu
mintea. Intervin atunci alte posibilită!i
de cunoaștere: credin!a, speran!a,
iubirea. Iar mai mare dintre acestea,
cum ne înva!ă Sfântul Apostol Pavel,
este dragostea: „ Iubirea nu se poate
explica,/să o-n!elegi, se cere s-o
trăiești,/ nimic nu e echivalent cu ea,/
iubirea/ e ca apa pentru pești”
(pag.43). Poetul e chemat să creeze din
cuvinte o dragoste ideală, desăvârșită,
dar se lovește de sărăcia limbii, de
neputin!a cuvintelor de a nuan!a sentimentele. În serviciul inefabilului dragostei se pun însă toate
disponibilită!ile poetice ale autorului.
Precum Pygmalion, poetul e dispus să
cioplească o Galatee din cuvinte, în
speran!a că zâna dragostei o va
însufle!i și i-o va dărui: „ Trecea prin
geam /mirosul tău delicat de femeie/și
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doar atât mai spuneam:/ - Ce mult te
iubesc, Galatee!”. Con!inutul poeziei
este mereu același, sentimentul de
iubire ne!ărmurită, aici pe pământ sau
chiar printre aștri. Geografia, flora
universului erotic, în func!ie de trăire,
sunt mai frecvent primăvăratice sau
autumnale. Sentimentul unic al iubirii
beneficiază de imagini poetice ale
pre!iozită!ii și sublimită!ii, de variate
ingeniozită!i prozodice și metrice.
Iubita e, de regulă, zână, lumina mea,
icoană, înger, giuvaer, soare, stele,
minune etc. Autorul Cântecelor șoptite
unei zâne se declară un romantic :
„...Sunt un romantic incurabil/
dintr-un alt timp aici venit,/ iubindute irepetabil,/ esen!ial și infinit”. Se pot
decela în poeziile lui Paulin Octavian
Boldiș influen!e încă din lirica greacă
și latină, din poe!ii Pleiadei franceze,
mai ales Pierre Ronsard, ecouri din
cântecele de dragoste ale poe!ilor
Văcărești, Costache Conachi,
manierismului și pre!iozită!ii franceze,
cu deosebire Paul Verlaine, dar și ale
moderniștilor români și străini.

Modernistă este prozodia.
Versificatorul nu-şi refuză însă uneori
expresii bagatelizatoare, gesturi și
portretizări derizorii, care nu au cum
exprima plinătatea dragostei eterne.
Autorul scrie, pe alocuri, un fel de
poezie neo-expresionistă, fiind vizibilă
tendin!a de a absolutiza cosmic
obiectul adora!iei, supradimensionată
fiind ea, iubita, subestimat el, poetul: „
Și parcă în sfârșit ar în!elege/ că cifra
infinitului e doi,/ dar farmecul
secundei e că trece/ și nu se mai
întoarce înapoi” (...) „ dar nemurirea
când ne-a fost luată,/iubirea ne-a fost
oferită-n schimb !” (pag. 24).
Simbolistica nu este străină filozofiei
cabalistice, după care esen!a lumii s-ar
ascunde în cifre, litere, culori ce
trebuie doar descifrate: „ Să știi că-n
orice curcubeu,/triste!ea ploii luminând,/ e zâmbetul lui Dumnezeu/ încă
o șansă lumii dând” (pag. 38). Pe
ansamblu, „Cântecele” lui Paulin
Octavian Boldiș învederează un poet
de factură târziu romantică, pe alocuri
cu solemnităţi romanţioase.
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Iuliana Păcurar

Doamna de la fereastră

Liana Cozea

În fiecare oraș nu foarte mare existau și există câteva figuri distincte,
legate de locuri emblematice - săli de spectacole, bibliotecă, expozi#ii, săli
de concerte, adevărate spa#ii ale unei solidarită#i intelectuale la frecventarea
cărora ne obliga într-un fel regimul trecut. Abia venită în Oradea pe la începutul anilor 80, am început să disting chipurile celor pe care îi întâlneam în
aceste spa#ii. Dintre figurile fixate pe retină chiar foarte repede a fost cea a
unei elegante, distinse și tinere doamne, cu părul tăiat extrem de scurt,
aproape masculin, dar care, în ciuda tunsorii severe, degaja o feminitate
fără echivoc. Avea un zâmbet prietenos atunci cînd saluta pe cineva. Era
aproape întotdeauna înso#ită de o copilă cu ochi iscoditori și jucăuși - nepoata pe care o ducea la evenimente artistice, am aflat eu apoi. De la o
vreme, am început să ne salutăm, gest de civilitate normală, deși nu făcuserăm cunoștin#ă în mod formal. Am aflat că lucrează la revista Familia, ori la
Institut și mi s-a părut potrivită unui astfel de univers. Într-un târziu, am
fost prezentate de o prietenă comună și am fost impresionată de amabilitatea ei naturală, firească.
Publicarea primei căr#i, Prozatoare ale literaturii române moderne
(1994) n-a fost o surpriză în sine, surprinzătoare a fost tema abordată cu
dezinvoltură - literatura feminină. Un volum întreg dedicat unor doamne
intrate aproape în uitare, deși unele ne marcaseră adolescen#a. Căr#ile
următoare Cvartet cu prozatoare (1997), Dana Dumitriu-portretul unei
doamne (2000), Exerci!ii de admira!ie și reproș. Hortensia Papadat
Bengescu (2002), Confesiuni ale eului feminin (2005), Mozaic literar
(2009), Al doilea eu (2013), dezvoltă tematica până aproape la epuizare. Cu
cea mai recentă aparitie editorială - Patru critici literari (2018), abando-
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neaza tema care părea să o identifice și abordează fără inhibi#ii literatura
confesivă a unor domni- N. Manolescu, Mircea Zaciu, Gabriel Dimisianu,
Gheorghe Grigurcu.
Apari#iile ritmice sunt rezultatul unei dedicări aproape exclusive a
istoricului literar la obiectul cercetării. Profilul său elegant este tot mai rar
vizibil la întâlnirile cultural-artistice, semn nu doar al unei exigen#e sporite
fa#ă de evenimentul care ar răpi-o de la bucuria și împlinirea mereu și
mereu prin lectură critică și prin scris. Tot mai mult stă în odaia care are o
largă fereastră deschisă spre pod, spre râul ce-i curge sub priviri si spre
pia#a centrală a orașului. De acolo, de departe-aproape, urmărește zbuciumul cotidian superfluu al concetă#enilor. Spectacolul vanită#ilor mărunte
este tot mai des abandonat în favoarea lecturii și a scrisului. Astfel, fereastra, care s-a deschis pentru un răgaz scurt spre lumea exterioară, se închide
în semn de depărtare. Nimic nu egalează bucuria însinguratei de a rămâne
în intimitatea căr#ilor, de a descoperi la fiecare autor analizat, dincolo de
umanul comun, unicitatea creatorului, resorturile sufletești și intelectuale
ale crea#iei.
Comunicării cu Agora, Liana Cozea îi preferă tot mai vizibil solilocviul, convorbirile îndelungi cu autorii căr#ilor ce-i #in tovărășie.
Paginile căr#ilor sale vorbesc nu numai despre autorii care-i re#in
aten#ia, ci și despre omul și intelectualul de mare subtilitate care este Liana
Cozea. Selec#ia autorilor are la bază afinită#i elective nemărturisite explicit,
dar evidente. Fereastra care se deschide spre o operă, spre un autor sau
altul, se deschide-închide spre sine, în ciuda mai mult decât discretei
autoreferen#ialită#i. Descifrăm în subtext un fel de autoportret mascat al
istoricului și criticului literar și al omului Liana Cozea.
Prietena Liana Cozea este capabilă de devotament necondi#ionat, de
sinceritate absolută si, de aceea, adesea incomodă. Dă totul – încredere,
timp, aten#ie, având așteptări la fel de mari. Nu-i sunt dragi jumătă#ile de
măsură, iar suspiciunea de mai mari ori mai mici concesii îi este intolerabilă. Inteligen#a ascu#ită îi este înso#ită de spirit justi#iar, severitatea
judecă#ilor poate fi adesea mascată de atitudinea mali#ioasă. Prietenă de
nădejde, gasește cuvântul potrivit de încurajare, stimulează și îndeamnă/
obligă la autodepășire. A renun#a este egal cu a-i trăda prietenia și încrederea.
La ceas aniversar, îi adresez o sinceră și caldă urare de sănătate, de
spor în tot ce face, de seninătate. La mul#i ani, draga noastră Liana Cozea!
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Personaje în locuri publice

Excursiile mele din această vară mi-au recofirmat faptul, de altminteri acceptat de oricare dintre noi, că vizitarea unei localită"i (oraș, comună,
sta"iune) implică, în primul rând, identificarea locurilor publice de aici, cu
destina"ia și utilitatea lor, de regulă oferite turiștilor ca un pachet, un fel de
reprezentare condensată, minimalizată a așezării respective, menită să-i
imprime călătorului gustul dinamicii locale (vezi Miles et al., 2000: 125);
astfel se demonstrează constant modul în care locurile se schimbă sub
ac"iunea omului, care întemeiază, de fapt, aceste locuri, care creează culturi,
valori, estetici, economii, politici, menite să influen"eze și să structureze
locurile, interac"ionând cu alte locuri și spa"ii (vezi Fouberg et al., 2012: 8).
La fel ca al"ii, în toate călătoriile sau șederile mele în alte orașe sau "ări, am
experimentat și eu peisajul cultural al spa"iului public în care mă aflam,
constând din construc"ii ce adăpostesc institu"ii sau din clădiri ocupate de
oamenii care asigură func"ionarea oricărei localită"i și îi sus"in pulsul, infuzându-le cu semnifica"ii și emo"ii, resim"ite și de cel care ajuge să le cunoască, fie și pentru o perioadă scurtă de timp.
Pentru a descrie mai bine func"ionarea spa"iului public, teoreticienii
propun anumite modele de în"elegere și categorizare a acestuia, anume,
modelul topografic prin care spa"iul public e văzut ca unul de sociabilitate,
unde ac"iunea individului este vizibilă pentru ceilal"i, dar este subordonată
unor norme socio-spa"iale de conduită și practică; modelul procedural
privește spa"iul public ca unul în care individul poate lua parte la discu"ii
colective, în func"ie de interesele și subiectele ridicate, acest loc având o geografie dinamică și fluctuând după op"iunile neconven"ionale ale participan"ilor (vezi Iveson, 2007: 17).
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SPA$II NORMATIVE
Ideea că spa"iul are un caracter dual, adică, este atât un mediu obiectiv cât și unul subiectiv, a ajuns să fie unanim îmbră"ișată și demonstrată în
momentul în care individul încearcă întocmirea unei hăr"i cognitive care să
includă transformările fiziologice prin care acesta trece în momentul în care
se rela"ionează la locuri, loca"ii, atribute ale mediului său spa"ial cotidian
(vezi Pile, 1996: 27), așa cum apare în relatarea Leti"iei Arcan despre catedrala din Neuvy unde “preotul vine doar la marile sărbători, pentru că este
arondat la mai multe localită"i, dar atunci biserica este plină ochi (...).
Fa"ada de piatră veche a catedralei apar"ine de fapt capelei Saint-Andre,
așezată în preajma castelului. Din 550, când a fost construită, acolo s-au
"inut slujbele și procesiunile cu moaștele sfântului. A desacralizat-o însă, la
1793, revolu"ia care a decapitat până și statuile puse deasupra mormintelor
de ctitori (...). Peste vreo zece ani (...), un credicios a adus fa"ada capelei
Saint-Andre la catedrala Saint-Vincent, care rămăsese în cult, și, astfel, i-a
dat o vechime mai mare decât are în realitate.” (Adameșteanu, 2018: 384).
Scriitoara britanică Sarah Vaughn decide ca personajul său James
Whitehouse să aibă informa"ia despre locul public, sala de judecată, care îl
conectează atât cu trecutul cât și cu viitorul său, gata decodificată, stocată și
aplicabilă în momentul ajunge să îi dea el însuși o semnifica"ie emo"ională:
„James străbate repede Porticullis House, new Palace Yard și Westminster
Hall (...), un spa"iu imens, cavernos (...), cu acoperișul din grinzi încrucișate
din secolul al XIV-lea (...). Westminster Hall – rece, sobră, mustind de istorie – este acea parte a Camerei Comunelor în care solemnitatea func"iei sale
– parlamentar care reprezintă Thurlsdon, ministru fără portofoliu, membru al Guvernului Majestă"ii Sale – i se înfă"ișează cu cea mai mare limpezime lui James. Este cea mai mare încăpere din Westminster, a fost salvată
pe socoteala celei mai mari păr"i din restul clădirilor atunci când incendiul
a cuprins Palatul în 1834. Nu există farafastâcuri în Westminster Hall (...)
– este numai piatră ccenușie, austeră și lemn de stejar cafeniu – este la fel
de lipsită de podoabe și sumbră cum și-ar fi putut-o dori Oliver Cromwell”
(Vaughn, 2019: 58-9).
Când autorii stabilesc ca protagoniștii lor să ac"ioneze în mediul
urban, spa"iul public devine atractiv prin conota"iile care i se atribuie în
evolu"ia nevoilor acestora, prin importan"a materială a străzilor, clădirilor,
precum și prin gradul de utilizare a lor în economia romanului în scopul
stabilirii unei rela"ii temporal-spa"iale corecte cu mediul social, așa cum
face Patrick Flannery când își confruntă personajul principal, scriitoarea
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Claire Wald, cu spa"iul fizic al Cur"ii Constituţionale a Africii de Sud din
Cape Town și cu institu"ia pe care o găzduiește: “Clădirea în sine (...) era un
eşec din punct de vedere arhitectural, deşi fusese lăudată peste tot. Crease
o senzaţie de deschidere, transparenţă şi conştientizare a istoriei ţării, dar o
făcuse sacrificând solemnitatea monumentală, care lipsea în totalitate.
Deşi era evident că proiectanţii şi designerii doriseră ca piaţa centrală să fie
un loc de desfăşurare a vieţii civice obişnuite, cu picnicuri şi evenimente
sociale spontane şi sărbători publice, aceasta părea exact ceea ce era, o curte
de închisoare convertită, cu două rămăşiţe de scări îngrădite de la blocul
demolat, cel în care deţinuţii îşi aşteptau pe vremuri procesul (...). Era posibil să îmbini monumentalul cu plăcutul, să ceri respect fără să intimidezi
sau să-i îndepărtezi pe cetăţeni. Curtea Constituţională eşuase lamentabil
în această privinţă. Ideile nobile uzurpaseră pragmatismul, dar şi frumuseţea” (Flannery, 2017: 263).

SPA$II FORMATIVE
Se consideră că pe măsură ce un spa"iu public este utilizat de mai
mul"i oameni, el crește în atractivitate, relevan"ă și importan"ă de reprezentare pentru o anumită comunitate la un anumit moment istoric, devenind
o imagine, reală sau mentală, care contribuie la întregirea peisajului sociocultural, identitar al acelei comunită"i. Semnifica"ia unei clădiri nu poate fi
descifrată fără a "ine seama de interac"iunea indivizilor care o
exploatează/explorează și care, în ultimă instan"ă, îi conferă acesteia rosturi
și sensuri (vezi și Hall et al., 2012: 199), cum este cazul unui muzeu, Muzeul
de ştiinţe naturale, spre exemplu, cel care contribuie esen"ial la devenirea
lui Holden Caulfield, celebrul protagonist al lui Salinger: ”Cunoşteam pe
dinafară tot tipicul în legătură cu vizitarea muzeului. (...) Când eram puşti
şi ne duceam mereu la muzeu (...) aproape în fiecare sâmbătă. Uneori ne
uitam la animale, alteori ne uitam la obiectele făcute de indieni pe vremuri.
Oale şi coşuri de paie, şi alte lucruri de astea (...); după ce ne uitam la
indieni, ne duceam în amfiteatrul cel mare să vedem un film. Un film despre Columb. Ni-l arătau mereu pe Columb cum a decoperit America, cum
s-a zbătut să-l convingă pe Ferdinand şi pe Isabella să-i împrumute gologanii de care avea nevoie ca să cumpere corăbii, şi cum în cele din urmă marinarii s-au răsculat împotriva lui, şi aşa mai departe (...). Sala indiană era
lungă, lungă, şi nu aveai voie să vorbeşti decât în şoaptă (...). Pe urmă treceai pe lângă o barcă de război indiană lungă, lungă cam cât trei blestemate
de „Cadillac”-uri puse cap la cap. Unii vâsleau, alţii stăteau în picioare şi se
uitau, iar feţele lor erau pictate ca de război. În spatele bărcii era unul care
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semăna a stafie şi avea pe faţă o mască. Era vraciul. De câte ori îl vedeam
mi se făcea părul măciucă – dar totuşi îmi plăcea”(Salinger, 1992: 200).
Locurile publice sunt cele pe care le împăr"im unii cu ceilal"i, oriunde
ar fi ele, profilându-se astfel ca spa"ii de acomodare a structurilor sociale și
a schimbărilor culturale, unde individul este gata să intre în ritmul și practica exerci"iului public, așa cum lesne se poate petrece într-o bibliotecă,
bunăoară, Biblioteca Bodleiană din Oxford, senzorial percepută de tânăra
studentă Holly în felul următor: “Biblioteca facultă"ii mirosea a căr"i: un
miros uscat și dulceag (...) Nu mirosea a librărie (...); avea un catalog electronic, însă aceste lucruri luau timp, și aici nimeni nu se grăbea să aducă un
astfel de sistem. Cu toate că volumele erau perfect curate, un strat sub"ire
de praf acoperea monitorul calculatorului bibliotecii. Ordinea era păstrată
de fișe: unele îngălbenite, cu titlurile bătute la mașină în urmă cu cincizeci
de ani, altele scrise de mână. Sistemul func"iona de mai bine de o sută de
ani și părea că nu era nevoie să fie modificat. Acele sertărașe de stejar încă
mai aveau un rol. (…), rostul ei [bibliotecii] pare să fie ca studentul să se
poată scufunda cu totul în acest pântec de căr"i.” (Vaughn, 2019: 149-150).

GENIUS LOCI,
adică spiritul locului, e o sintagmă favorizată de autori cu conota"ia ei
curentă de azi (circulată din prima jumătate a secolului XX gra"ie lui Leo
Frobenius), anume, cea de atmosferă distinctivă, inseparabilă, a unui
spa"iu locuibil, constând din obiecte concrete care au formă, textură, culoare, consisten"ă materială și care, în întregul lor ansamblu fac ca un loc să fie
un fenomen calitativ, complet(vezi Norbey-Schultz, 2000: 228). Multe personaje de roman văd locul ca o parte integrală a existen"ei lor, ca experien"ă
decisivă în construc"ia și definirea propriei identită"i sociale și culturale, fie
prin asimilare, fie prin acultura"ie, cum descoperim că i se întâmplă și lui
Adam Strickland, student la Cambridge, odată ajuns la Viareggio, în fa"a
clădirii La Campannina, „o clădire cu două niveluri într-un loc privilegiat pe
faleză (...), o bijuterie arhitecturală, o micuţă capodoperă Art Nouveau (...);
avea o terasă în faţă, mărginită de palmieri exotici (...). Aerul marin îşi lăsase amprenta asupra locului (...). Îşi cumpără un prosop de plajă şi un slip,
apoi îşi asigură un petic de nisip pe o plajă privată de vizavi. Se mai alese şi
cu un şezlong, o umbrelă de plajă şi un chelner onctuos, care tot încerca săi strecoare băuturi răcoritoare la preţ de speculă.” (Mills, 2010: 285).
Spa"iul, mai ales cel public, așadar, este conceput ca o condi"ie necesară pentru practicile sociale, iar locurile care înlesnesc dialogul civic și dezvoltarea spiritului de sociabilitate sunt o sursă de inspira"ie pentru orice
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spirit energic și creativ (săzicem, al scriitorilor), și pentru multe experien"e
existen"iale importante (să zicem, ale personajelor lor).
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Epitaf pentru
Cronos
(I)
Sf. Augustin

Sfântul Augustin

Fără îndoială, fiecare dintre noi a aruncat măcar o dată în viaţă o privire fugară peste o partitură muzicală. Liniile paralele subţiri ce traversează
pagina de la o latură la cealaltă sunt pline de mărgeluţe ovale mai mari sau
mai mici, umplute cu cerneală sau goale, dotate cu codiţe orientate în jos
sau în sus, aşezate după reguli ştiute doar de puţini pe liniile pomenite sau
între ele, ori deasupra, ori dedesubt. Unele codiţe sunt unite prin alte linii
mai groase, simple sau duble, mai apar şi nişte misterioase arce de cerc ori
litere ilizibile sau alte semne de neînţeles, toate furnizând notaţia unor
înălţimi, durate şi nuanţe sonore pe care un interpret cunoscător le
transformă virtuoz într-o melodie. Ce n-am descris încă sunt însă acele bare
verticale ce apar periodic, tot la câteva grupuri de simboluri, brăzdând
impetuos fluxul graţios de mărgeluţe şi semne precum un satâr ce tranşează
necruţător trupul unei vietăţi. Sunt barele de măsură, încoronarea
maiestuoasă a timpului ce gestionează inexorabil desfăşurarea cântecelului. 1-2-3-4, 1-2-3-4, sau 1-2-3, 1-2-3, sau 1-2-1-2-3 ori multe, multe alte
combinaţii. O repetitivitate de paşi indispensabilă dar tensională, germinatoare de frumuseţe dar angoasantă. Împlinitoare şi distrugătoare. Aşteptată
şi detestată, aşa cum este succesiunea inflexibilă a clipelor din vieţile noastre. Nu e de mirare că Sfântul Augustin a găsit cea mai nimerită modalitate
de a cugeta la necruţătorul timp fredonând un cântec. „Am să spun un cântec pe care-l ştiu. Înainte de a începe, aşteptarea mea este atentă la întreg
cântecul, dar când voi începe să cânt, prin atât cât din acel cântec a devenit
trecut se încordează şi memoria mea şi se destinde viaţa acestei acţiuni a
mea în memorie pentru ceea ce am zis, şi, în aşteptare, pentru ceea ce voi
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spune”1 – enunţă un pic tulbure dar extrem de sugestiv filosoful născut în
Numidia paradoxul prezentului existent-inexistent, limita fluid-devoratoare a viitorului de către trecutul insaţiabil ce va face în secolele următoare
o ameţitoare buclă de analize şi interpretări prin toate registrele posibile ale
spiritului uman. Evident, nu e primul care a meditat în profunzime la problematica timpului, tematică ce s-a ivit odată cu zorii gândirii logice. Şi nici
inventatorul paralelismului timp-muzică, unul de altfel extrem de la
îndemâna oricărui cugetător, prin frapanta sa evidenţă. La Augustin însă ar
părea că se gâtuie conul de idei şi concepte ale lumii antice, redeschizânduse clepsidric înspre formele pe care le vor lua ele în gândirea medievală,
clasică şi modernă. „Muzica este ştiinţa de a mişca bine”2 – ne spune întro altă lucrare, vădind trecerea uraganică a conceptului de timp aristotelian
prin strîmtoarea augustiniană a clepsidrei nici mai mult, nici mai puţin
decât până la capătul conului opus, reprezentat de fizica cuantică. Punct din
care va suferi o şocantă aneantizare, intuită vag însă de unii filosofi din cealaltă parte a nisiparniţei.
Căci muzica, la fel ca timpul căruia îi este un superb şi amăgitor avatar, ţine de mişcare, de schimbare, de transformare: „este evident că nu
există timp fără mişcare şi transformare”3 - ne spune fondatorul Lykeionului atenian, afirmaţie care se constituie în prima şi cea mai veridică ancorare a timpului în anumite categorii concrete ale lumii materiale. Este
trunchiul silogistic din care vor răsări diversele rămurele ale interpretărilor
ontologico-fenomenologico-psihologizante ulterioare, însă doar ca linii
evolutive închise. Prin mişcare Aristotel înţelege şi repausul obiectelor care
au posibilitatea de mişcare. Iar repausul uman, când se produce, nu este un
repaus absolut pentru că în permanenţă în interiorul său există o mişcare a
sufletului. Deci timpul-mişcare afectează întreaga lume „sublunară”, spre
deosebire de obiectele cereşti eterne, atemporale. Problema mai dificilă este
cea a naturii clipei prezente, a duratei ei (dacă există vreuna), fiind
soluţionată de Stagirit prin scoaterea acesteia înafara noţiunii generice de
timp: „considerată ca limită, clipa nu este timp, ci accident, iar întrucât
numără, este număr”. Cu toate acestea, „accidentul” reprezintă legătura
mereu refăcută şi nesfârşită dintre trecut şi viitor, conferind timpului continuitate, caracter ce nu va fi contestat în întreaga istorie a gândirii decât de
fizica secolului 21. Însă conexiunile aristoteliene la teoriile ştiinţifice moderne nu se opresc aici: „în sine, timpul este mai mult cauză de distrugere,
fiindcă este măsura mişcării, iar mişcarea desface ceea ce ţine de ea”. Aveau
să mai treacă mai bine de două milenii până să se nască Sadi Carnot, Lord
Kelvin şi mai ales Ludwig Boltzmann care urmau să formuleze Legea a
doua a termodinamicii (a entropiei) care postula „distrugerea” lentă şi con-
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tinuă a ordinii universului, fenomen de care se leagă şi ultimele concepţii în
privinţa timpului, aşa cum vom vedea în numărul următor. Aristotel a
greşit în schimb spunând că „timpul... este la fel peste tot şi la toate lucrurile”, influenţându-l pe Newton, ambii spulberaţi însă odată cu stârnirea
viforului relativităţii einsteiniene. Pe de altă parte, îndoielile sale din chiar
debutul capitolului referitor la analiza timpului, dacă reprezintă acesta un
fenomen real, „actualizat” sau nu, se constituie într-un neaşteptat şi straniu
preambul al teoriilor cuanticii: „Că timpul nu există (subl. n.) în chip absolut sau că nu există decât cu greu şi obscur, s-ar putea dovedi din cele ce urmează”4. Îndoieli ce l-au frământat în subsidiar în oarecare măsură şi pe
Augustin, după care ele s-au risipit cum n-ar fi fost până către vremile noastre.
Paralizia apetitului pentru cercetarea ştiinţifică în lungile secole așazis întunecate medievale, cu efecte prelungite ulterioare, a dus la deturnarea analizelor timpului predominant pe rămurelele adiacente menţionate
anterior. Leibniz, Kant şi Hegel, după cum ne spune Heidegger, au fost cei
ce s-au aplecat cu oarecare importanţă asupra problematicii, dar niciunul
nu a ieşit determinant din coordonatele impuse de Stagirit în gândirea timpului. Doar dându-le anumite extensii colaterale în funcţie de schema ontologică de dezbatere. Numai Bergson a încercat asta, mutându-şi instrumentele analitice adânc în zona psihologică, a duratei subiective şi a infiltrării emoţionale a trecutului în clipa prezentă imperceptibilă, fapt pentru care autorul Sein und Zeit îl execută fără menajamente. E firesc, ne spune
Heidegger, având în vedere că abordarea aristoteliană a timpului este una
naturală, spre deosebire de cele bergsoniene care nu ar avea altă valabilitate
decât aceea că „sunt mărturia unei strădanii filozofice”5(!). Cât îi priveşte pe
„clasici”, cu toată contribuţia majoră în matematică a lui Leibniz, spiritul
său profund religios nu s-a putut desprinde de acest aspect nici măcar în ce
priveşte subiectul cu pricina care, privit din perspectivă contemporană, zicem că e mult mai apropiat de ştiinţa numerelor decât de versetele biblice:
„spaţiul, ca şi timpul, nu îşi ia realitatea decât de la Dumnezeu, el putând
umple vidul după bunul lui plac”6. Sec şi sentenţios, blocare a oricărei
deschideri analitice înspre zări mai relaxate (o legendă dar se pare cu un
germen de adevăr în ea spune că numele adevărat al inventatorului monadelor a fost Leibnitz, dar el şi-ar fi suprimat t-ul, simbolul fizic al timpului,
ca revoltă faţă de tendinţa crescândă de a i se atribui acestui concept un
sens non-divin!). Kant în schimb deschide fabuloasa îndeletnicire a cazării
conceptului de timp în labirinticul hotel al apercepţiei umane. „Timpul nu
este nimic altceva decât forma simţului intern, adică a intuiţiei de noi înşine
şi a stării noastre interne. Căci timpul nu poate fi o determinare a unor fenomene exterioare... Dar el determină raportul reprezentărilor în starea
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noastră internă”. Cu toate că îl prinsese în viaţă pe Newton (e drept, autorul
Criticii raţiunii pure avea doar trei ani la moartea savantului engelz), filosoful din Königsberg nu-i acceptă postularea timpului universal unic şi inflexibil. Dimpotrivă, o respinge net, punând încă o cărămidă la eşafodul
obiectivităţii lui: „Timpul este deci numai o condiţie subiectivă a intuiţiei
noastre... şi în sine, în afară de subiect, el nu e nimic” (subl. n.)7. Dacă
Heidegger ar fi avut dreptate, înseamnă că inclusiv mişcarea e o iluzie.
Secolul 20, când filosofii au început să alerge înspre recuperarea
pruncilor lui Cronos umăr la umăr cu fizicienii, pare să le accentueze primilor tendinţa de a-i scoate complet natura obiectivă din priză. O analiză fenomenologică pe linie Husserl-Heidegger, cu luxuriantele ei complicaţii
conceptuale, depăşeşte cadrul şi intenţiile acestui text. Dar nu putem să nu
menţionăm totuşi câteva repere ale „răpirii” acestui concept în labirinturile
Dasein-ului. Copleşitorul sistem silogistic heideggerian seamănă cu întortocheata uzinare a vieţii într-o celulă vie: o palpitare vâscos-organică de
nucelotide, ribozomi, mitocondrii, vacuole şi reticuli endoplasmatici se
însăilează complicat, amfibolic, încropind subtile reacţii enzimatice, generând firavele proteine. În care eventualele erori de procesare pot declanşa
adevărate cataclisme. „Nu există timp de ordinul naturii, în măsura în care
orice timp ţine în mod esenţial de Dasein”8 – ne izbeşte frontal marele
fenomenolog german, cu toate că la doar 160 de kilometri de catedra sa din
Freiburg, Einstein decretase deja cuplarea timpului la coordonatele spaţiale
ca structură fundamentală a universului. În schimb, Dasein-ul (simplificat,
fiinţarea umană) este învăluit de timp asemeni spiralei ADN în membrana
nucleară, neputând fi altceva decât ce este el în sine şi creat de trecutul său
(trecutul esenţial) şi în perpetuă aşteptare a „putinţei sale cea mai proprie
de a fi” pe care Heidegger o numeşte viitorul originar. Ele, împreună cu
prezentizarea (o venire către putinţa viitoare dinspre esenţialitatea a ce a
fost) se amestecă laolaltă în citoplasma temporalităţii în care reacţiile conceptuale devin şi mai virulente. Aici segmetele temporale, catalizate în sintagmele către, înapoi la şi în preajma a, „răpesc” Dasein-ul către viitor prin
determinaţiile trecutului prezentizate. Prin permanenta venire către
potenţialitatea sa, Dasein-ul la rândul său produce şi reacţia inversă,
„răpind” timpul din unitatea-mamă a temporalităţii, scoţându-l „în afara lui
însuşi”, dându-i un caracter „ecstatic”. Proteina vitală rezultată este
consternantă: „în sine însuşi timpul nu este nimic altceva decât simplul şi
purul fapt de a fi în afara lui însuşi”9! În termeni prozaici, o alienare. Superb
lanţ deductiv. Însă neavând alt atribut decât cel al complicatei şi purei
„strădanii filozofice” (!) Căci numeroşii săi compatrioţi laureaţi Nobel
ajunseseră simultan la concluzii esenţial diferite...
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L-am păstrat pentru finalul acestei părţi pe Vladimir Jankélévitch, cu
probabil cele mai tulburătoare analize asupra timpului. Discipol al lui
Bergson, profesorul sorbonez, pe lângă numeroasele cărţi filosofice, a scris
si remarcabile lucrări de muzicologie. Deci nu e surprinzător că ale sale
abordări ale timpului duc în zonele cele mai profunde ale spiritului uman.
Plecând de la „primultimitatea” fiecărei clipe, Jankélévitch îşi concentrează
demersurile în special asupra fatalităţii şi paradoxului duratei care nu
durează a prezentului. Totul pleacă de la ireversibilitatea sălbatică a timpului, singura categorie cu adevărat şi iremediabil ireversibilă, transformând
existenţa fiinţelor şi a obiectelor într-o devenire cu filoane destinale, scăpate
complet controlului nostru. Timpul uniformizează toate vitezele lumii, atât
pe cea milenară a eroziunii pietrei cât şi ritmul insectelor efemere, împingând impasibil totul înspre incognoscibilul viitor: „această viteză egală a
timpului, această viteză nici rapidă, nici lentă, această viteză nulă şi infinită
are ceva inuman”10. Viitorul nu este numai incognoscibil, dar şi infinit în
posibilităţile sale, aşa că scurgerea impetuoasă („futuriţia”) înspre el lasă
toate acţiunile şi fenomenele neterminate. „Nimic nu este făcut, nici
încheiat... Sau mai bine zis: ceea ce este făcut nu este făcut, ceea ce este făcut
rămâne de făcut; şi, în consecinţă, totul urmează încă să vină, şi asta la
infinit”11. Iar când infinitul îşi epuizează fanteziile, el începe să reitereze trecutul prin cicluri palingenetice ori eonice, dar nici acelea nu-i rup ireversibilitatea întrucât, chiar dacă eonul se repetă într-o identitate absolută, secundaritatea lui nu poate fi abolită, deci repetarea este tot devenire, tot
avans, tot futuriţie. Dar timpul mai are un atribut, cu rezonanaţe adânci
etico-juridice: irevocabilul. Un act odată comis e bun comis, nimic nu îl mai
poate elimina din univers. Pot fi eventual atenuate sau chiar şterse doar
consecinţele lui prin căinţă, despăgubiri, compensaţii etc. „Putem de
asemenea să facem mai bine, să facem altceva... Dar faptul-de-a-fi-făcut nu
poate fi desfăcut... Faptul de a-fi-avut-loc e literalmente indestructibil”12.
Trecutul nu poate fi redat nimănui. „Timpul pierdut e pierdut”. „Viul nu
trăieşte decât o dată”13. Este cea mai năprasnică consecinţă umană a
unidirecţionalităţii timpului, pe lângă care caracterul său ecstatic, ori cel
aperceptiv, sau orice alte teoretizări sunt simple glume. Ratarea unui eveniment existenţial important îl transformă într-un lucru pe veci irosit. Iar
producerea, chiar fără vină, a unui accident cu victime, transformă futuriţia
personală, dincolo de orice obiectivităţi, într-o apocalipsă.
„Ce este deci timpul? Dacă nimeni nu mă întreabă, o ştiu, iar dacă aş
vrea să explic cuiva care mă întreabă, nu ştiu”14 – ne spune cu dezarmantă
sinceritate Augustin. Să-i întrebăm atunci pe fizicieni!

187

Horia Al. Căbu$i
Note:
1. Fericitul Augustin, Confessiones – Mărturisiri, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1985, p. 261
2. Sf. Aurelius Augustinus, De Musica, Univers, 2000, p. 27.
3. Aristotel, Fizica, Editura Ştiinţifică, 1966, p. 107.
4. Ibid., pp. 105-113.
5. Martin Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei,
Humanitas, 2006, p. 374.
6. G.W. Leibniz, Noi eseuri asupra intelectului omenesc, All, 2003, p. 91.
7. Immanuel Kant, Critica raţiunii pure, Editura Casei Şcoalelor, 1930, pp.
72-73.
8. Martin Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei, p. 420.
9. Ibid., p. 429.
10. Vladimir Jankélévitch, Ireversibilul şi nostalgia, Univers enciclopedic,
1998, p. 33.
11. Ibid., p. 80.
12. Vladimir Jankélévitch, Tratat despre moarte, Amarcord, 2000, p. 319.
13. Ibid., p. 321.
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Nărăvașele jocuri ale
domnișoarei Iulia

În viziunea tânărului regizor Alexandru Weinberger-Bara,
Domnișoara Iulia, drama naturalistă a suedezului August Strinberg,
pusă în scenă la Teatrul ,,Regina Maria” din Oradea, glisează subtil
spre un impresionism al formelor și al culorilor, cu inser#ii psihologice
deloc străine de explorările sufletului omenesc ini#iate la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Dar opera dramatică se dovedește a fi doar pretextul sublimării unor personaje puternice, remarcabil interpretate de
actorii Anda Tămășanu, Sorin Ionescu și Lucia Rogoz, căci a lor va fi
întreaga scenă, devenită câmp de luptă al orgoliilor, al cuplurilor care
se devorează lent și torturant. Într-un original prolog, întreaga tensiune a dramei inundă orizontul de așteptare al spectatorului lăsat cu
respira#ia întretăiată în fa#a simbolicului duel dintre domnișoara Iulia
și Jean, imaginat ca o ruletă rusească.
Din lumea de obiecte evocate în ampla desfășurare didascalică a
textului ini#ial prea pu#ine se vor regăsi în spa#iul scenic. Scenografia
creată de Vioara Bara desfășoară un decor minimalist, alcătuit din
cuburi albe și negre aranjate ca într-un careu de rebus, în spa#iul căruia
tocmai ar urma să se așeze cuvintele potrivite. Dualitatea cromatică se
lasă întreruptă de un singur cub roșu, o accentuare și anticipare a patimilor omenești, a căror strânsă cazuistică se va juca fără milă pe tipa* Teatrul ,,Regina Maria” Oradea

Domnișoara Iulia de August Strindberg
Traducerea: Valeriu Munteanu
Regia artistică: Alexandru Weinberger-Bara
Scenografia: Vioara Bara
Distribu#ia: Anda Tămășanu, Sorin Ionescu, Lucia Rogoz, Raluca Georgiana Costa,
Anda Patricia Uivaroși, Șerban Ionu#, Nadina Urs
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rul vanită#ilor și complexelor greu de controlat. Singurele semne ale
unui timp îndepărtat sunt veșmintele protagoniștilor prezen"i și cizmele de călărie ale contelui, o metonimie scenică a acestui al patrulea
personaj, construit in absentia. Prin modernitatea sugestiilor vizuale,
spectacolul evadează din timpul piesei și îndreaptă perspectiva asupra
personajelor, instinctelor atavice, puseurilor de ira#ionalitate, viselor
incandescente, dar totodată irealizabile. Dincolo de acest asamblaj, nu
pot trece neobservate anumite tatonări ale regizorului, căutări care-și
puteau afla și alte solu#ii la reglajul fin al detaliilor (cum ar fi dispunerea planurilor, a centrelor de greutate în spa#iul scenic). Însă felul cum
anumite obiecte – pu#ine, e drept, având în vedere investi#ia minimalistă – se încarcă de sens, reușind să exprime incomunicabilul, rămâne
totuși un redutabil punct de pornire ce ar putea anticipa evolu#ia lui
Alexandru Weinberger-Bara în peisajul regizoral românesc și nu
numai.
Se cuvine să ne îndreptăm aten#ia asupra celor doi poli ai unei
stranii forme de iubire, punctată ca iubire-confruntare, iubire-luptă,
în miezul căreia domnișoara Iulia, interpretată energic de Anda
Tămășanu, și Jean, întrupat cu autenticitate de Sorin Ionescu, dau un
admirabil spectacol al dualită#ii, al provocărilor minate de o incompatibilitate artificială, impusă de prejudecă#i reci și de neclintit. Jocul
lor, foarte bun în secven#ele tensionate, surprinde prin fervoarea
contradic#iilor și a situa#iilor originale, care fac uitate așteptările
ini#iale. În noaptea de Sânziene, capricioasa, nărăvașa și cam excentrica domnișoară Iulia trăiește o experien#ă erotică alături de Jean, valetul de la castelul tatălui ei. Femeie dominatoare, ea instigă bărbatul la
ritualuri de un erotism nesă#ios, nuan#ate gestual prin mângâierea
piciorului, a mâinii, prin sărutul pătimaș urmat de pălmuirea celui
ademenit prea curând spre hybris. Asistăm la un puseu de exaltare
ira#ională a iubirii, afirmat contrapunctic în atitudinea ei poruncitoare: ,,Spune-mi că mă iubești!” Cu toate acestea, Jean nu rostește
declara#ia așteptată. În Dubla flacără: dragoste și erotism, Octavio
Paz nota că ,,Dragostea este alegere, erotismul este acceptare.”,
observa#ie care nuan#ează rela#iile dintre cele două personaje. Jean îi
schi#ează Iuliei un portret anticipativ, găsind-o ,,lipsită de orice rafinament” și de fine#e, ciudată, prietenă mai degrabă cu cravașa decât
cu oamenii, pe care preferă să-i șfichiuiască din când în când. Se
declară neputincios în fa#a instinctelor, cărora, de altfel, nici nu face
vreun efort să li se opună. Pe tricoul său sunt scrise cuvintele
,,Attention! Je ne suis qu’un homme!”, aluzie la replica ironică a Iuliei
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din textul lui Strindberg. Pe de altă parte, Jean manifestă un acut complex de inferioritate, înrădăcinat în solul dogmelor sociale, al obsesiei
provenien#ei sale din rândul oamenilor cu un statut modest. Suflet
ancilar, e incapabil să evadeze din propriile limite și rămâne devotat

Imagine din spectacol (Foto: Remus Toderici)

casei în care servește și care îi inspiră un amestec de teamă și respect:
,,Aici există tradi#ie.” Cu toate acestea, într-un episod de intimitate
dezlăn#uită continuată în culise, departe de ochii lumii, cortina
diferen#elor sociale cade. Bucătăreasa Kristin, în ipostaza căreia o
regăsim pe Lucia Rogoz cu o interpretare bine articulată în jurul
nuan#elor sufletești, face parte din planurile de viitor ale Iuliei, din
visele înfiripate în jurul unui surprinzător trio amoros.
Gra#ie unui interludiu cu iz dionisiac, apar note picante,
tinerești și senzuale. Invazia celor patru petrecăre#i, descinși mai
degrabă dintr-un club al zilelor noastre, aduc sub reflectoare alte
instincte, cu tendin#e anarhice. Creează un mic haos, poate prea atent
regizat, răsturnând cuburile de pe verticala panoramică a scenei. Se
dezvăluie astfel ceea ce rămăsese până atunci ascuns privirii: superbul
fundal al unei pânze pictate în culorile aprinse ale apusului – sau,
poate, ale spiritului sanguinar al domnișoarei –, pe care se desfășoară
păsări ce se topesc lent în zbor, cu aripile larg deschise și dizolvate în
picături mari, ca de sânge. Zguduitoarea (la propriu) scenă se stinge
treptat, pe măsură ce tinerii adorm fredonând Bella Ciao, cântecul
partizanilor antifasciști italieni din cel de-al Doilea Război Mondial.
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În avatarul pulsatoriu al supunerii și ascultării, rolurile se
schimbă după consumarea carnală a iubirii. În ochii lui Jean, Iulia e
mai prejos decât o simplă bucătăreasă. Un dispre# latent își croiește
drum spre lume prin spusele sale și, dintr-odată, pun#ile unei posibile
mezalian#e se pulverizează. Pentru ,,eternul” îndrăgostit de Iulia până
la împlinirea instinctelor primare, dragostea înseamnă acum altceva,
mult mai profund decât pentru ,,voi, aristocra#ii”, care nu reprezintă
nimic mai mult decât un lung șir de ,,maniaci”. Schimbarea de joc și
atitudine nu rămâne fără ecou în fibra nativă a Iuliei, iar acesta e,
poate, singurul element naturalist păstrat în actuala transpunere scenică a piesei. În egală măsură, ea îl consideră ,,putred”, ,,mizerabil”,
incapabil să se lase ,,cură#at” de asperită#ile clasei sale sociale, considerate inferioare potrivit conven#iilor vremii. Fronturile iubirii-confruntare (de valori, de principii, de ambi#ii personale) sunt limpede
trasate. Dar ,,în lupta erotică nu sunt decât înfrân#i”, scria Nicolae
Balotă într-un eseu despre poezia argheziană, asociind cuvântului
agonie sensul imprimat de rădăcina sa grecească, acela de luptă, ciocnire și, inevitabil, înfrângere. Putem găsi numeroase convergen#e între
interpretarea dată de criticul literar unui discurs poetic și felul cum
regizorul Alexandru Weinberger-Bara transformă discursul dramatic
într-o poezie a zadarnicelor chinuri ale dragostei.
Un cu totul alt tip de rela#ie se întrevede între Jean și Kristin,
femeia supusă, tradi#ională, evlavioasă și smerită. În gândirea ei simplă și netulburată de dorin#e pătimașe, cele două lumi sunt limpede
segregate, iar speran#a îi rămâne în Dumnezeu și iertare. Regizorul
pune totuși un bemol, lasă în suspensie speran#a clemen#ei divine și
nu accentuează (și foarte bine face!) acest desant religios, fiindcă problematica e mult mai complicată decât atât.
Îmbrăcată în frac, cu alura unei rândunici gata să-și ia zborul,
domnișoara revine cu o colivie acoperită și o geantă diplomat. Jean îi
refuză până și această minoră bucurie, împușcând pasărea. După
anun#ul telefonic despre iminenta sosire a contelui, el se transfigurează.
Plecarea Iuliei pare că s-a transformat într-o tragedie (din culise se
aude o împușcătură) care nu-l mai mișcă deloc. E incapabil să se
oprească din ritmul crispat al lustruirii cizmelor de călărie ale stăpânului. Statutul asumat de om supus se confruntă ironic cu piesa muzicală de fundal, ,,Freedom”, interpretată de Anthony Hamilton &
Elayna Boynton și preluată (deloc întâmplător) din coloana sonoră a
filmului Django Unchained: ,,I am looking for freedom, looking for
freedom...”
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We are all clowns

Întrebările repetitive, rutina obsedantă, indiferen"a celorlal"i,
anarhia socială sunt redefinite în noul Joker, așa cum ni-l propune
Todd Philips, regizor cunoscut mai ales pentru trilogia Hangover
(2009, 2011 și 2013) și pentru scenariul la comedia satirică Borat
(2006), pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai
bine adaptat scenariu. Joker, noua peliculă regizată de Todd Phillips,
cu Joaquin Phoenix în rolul principal, a fost distinsă cu Leul de Aur la
cea de-a 76 ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia.
Intriga filmului vizează originea unui personaj antagonic emblematic din universul DC Comics, antagonistul lui Batman din Gotham
City. Filmul a ob"inut încasări uriașe încă din cel de-al doilea weekend
de la lansare (mai bine de 55 de milioane de dolari!). Mai rar ca un
erou de benzi desenate să capete o asemenea profunzime cinematografică și să stârnească suficiente polemici care să-i augmenteze aura.
Scările care unesc străzile Shakespeare şi Anderson de pe West 167th
Street au devenit o atracţie turistică de la scena în care Joker dansează
pe scări.
Joker este suficient de lucid pentru a observa că via"a basculează
între sadismul deviant și profilaxia fricii, gândurile rostogolindu-i-se
ca mărgelele pe o faian"ă ciobită. Adevărul lor consonează cu comportamentele inculcate, cu starea de panică și cu obsesia singurătă"ii.
Unele replici însă sunt de-a dreptul ridicole, dar au rolul de a fixa personajul într-o lume nevrotică și meschină: „obișnuiam să cred că via"a
mea este o tragedie, dar e, de fapt, o comedie”. Arthur Fleck rostește,
la un moment dat, în cadrul unei ședin"e de terapie: „Tot ce de"in sunt
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gândurile negre”, și niște păsări ies din pupilele verde mâlos ale eroului în pragul colapsului.
Potrivit The Hollywood Reporter, Jared Leto, actorul care a primit un Oscar pentru presta"ia din Dallas Buyers Club (2013) și care l-a
întruchipat pe Joker în 2016 în Suicide Squad, și-ar fi dorit să fie ales
de Todd Philips în locul lui Phoenix. Totuși, alegerea lui Joaquin

Joaquin Phoenix și Mandela Bellamy în Joker (2019)
(foto: IMDb)

Phoenix pentru rolul lui Joker este perfectă. Actorul american de origine portoricană cu privire magnetică restituie un Joker halucinant, în
care se văd urmele unor traumatisme multiple și repetate încă din
copilărie, care îi modelează personalitatea. Un clovn angajat cu ziua
care visează să facă o carieră în divertisment ajunge să vadă
amenin"ări peste tot în deșirarea rapidă a sim"ului realită"ii. Biletul pe
care îl poartă mereu cu sine, pentru a-și justifica râsul nervos, farsele
meschine care i se joacă la serviciu, printre colegi, deșirarea continuă
a min"ii sunt câteva dintre deschiderile pe care le propune pelicula lui
Todd Philips. În plus, e filmul unui om – clovnul – Joaquin Phoenix,
care joacă impecabil. „Când faci un film, toate aspectele devin relevante, pline de sens : muzica devine dintr-o dată un personaj, spa"iile la
fel, platoul de filmare – toate au un impact și mai mare când e vorba
despre un film care are în centru un singur erou”, mărturisește Todd
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Phillips într-un interviu. Pentru istoriografia personajului, sunt semnificative reflexele cinematografice derivate din Network (1976), Zbor
deasupra unui cuib de cuci (1975), Dog Day Afternoon (1975), Taxi
Driver (1976) ori King of Comedy (1982), însă importante sunt și
referin"ele recente, de la The Dark Knight, în regia lui Christopher
Nolan (2008) la reprezentările ultragiante, cum ar fi cea a lui Jared
Leto din Suicide Squad. Joker este, fără îndoială, una dintre figurile
cele mai pregnante din istoria benzilor desenate. A terorizat Gotham
City încă de la debutul său, din 1940, cu ticăloșii: de la spargerea unor
bănci la tentativa de a comite crime, împrăștiind valuri de distrugere,
transformându-i pe oameni în zombie. Dimensiunea răului nu este
condamnabilă însă în Jokerul lui Todd Philips. Răul există ca parte
din noi și se dezvoltă tocmai din atrocită"ile de care suntem în stare.
Dansul macabru al eroului în sufrageria mamei sau râsul nervos,
necontenit amintesc de neputin"ele pe care surprinde și Dancing in
the Dark al lui Lars von Trier.
Joker înfă"ișează o lume dihotomică, împăr"ită între „cei care au
făcut ceva în via"ă” și clovni, o lume care nu are răgaz să-și întoarcă
privirea spre ea însăși. Cu o mamă bolnavă, a cărei minte este suspendată în trecut, lipsită de empatie, Arthur Fleck se deșiră sistematic.
Abia la showul lui Murray Franklin (Robert de Niro), eroul își asumă
identitatea de Joker. Scenariul, semnat de Todd Phillips și de Scott
Silver, surprinde mai multe linii de for"ă: că un psihopat nu este obligatoriu un monstru, ci o fiin"ă bolnavă și, mai ales, că po"i să faci o tragedie dintr-o poveste de benzi desenate. Râsul compulsiv, omuciderea
din metrou, chipul emaciat al lui Arthur Fleck, tulburătoarea rela"ie
oedipiană cu mama sa, pulsiunile bizare, căderile sale psihice, marginalizarea de către ceilal"i, o societate fracturată participă ferm la
transformarea definitivă a eroului, de la apaticul, abulicul Arthur
Fleck, pe care îl compătimești la jokerul ferm și curajos.
Sunt câteva scene în care Joaquin Phoenix improvizează magistral. Una dintre ele este scena cu frigiderul în care intră în totalitate,
trăgând apoi ușa după el. Regizorul insistă asupra scenei pentru a
accentua durata prelungită a șederii. O altă scenă este cea în care
Arthur începe să danseze în baie, ilustrând o vitalitate aproape violentă. Dar cea mai de efect este scena în care Arthur trage accidental cu
arma în apartamenul mamei sale.
Nominalizatul de trei ori la Oscar pentru The Master, Walk the
Line și Gladiator, Joaquin Phoenix joacă alături de Robert De Niro
(câștigător al Oscarului pentru Raging Bull și The Godfather: Part II),
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Zazie Beetz (Deadpool 2), Frances Conroy (seria horror TV Castle
Rock), Marc Maron (GLOW), Bill Camp (Red Sparrow, Molly’s
Game), Glenn Fleshler (Barry), Shea Whigham (First Man, Kong:
Skull Island), Brett Cullen (42, seria Netflix Narcos) și al"ii.
Din echipa lui Phillips au făcut parte directorul de imagine
Lawrence Sher, cunoscut pentru Godzilla: King of the Monsters, trilogia Hangover și Mark Bridges, costumierul genial, câștigător al două
premii Oscar (pentru Phantom Thread și The Artist). Muzica poartă
marca lui Hildur Guðnadóttir (Sicario: Day of the Soldado).
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Beethoven, muzică nouă

O revela!ie ― cam asta se petrece când se respectă tempo-urile scrise
de compozitor, și ăsta e doar începutul. Cvartetul Eybler din Toronto a
lansat recent două seturi de înregistrări cu Cvartetele nr. 1-6 op. 18 (17981800) de Beethoven (nr. 1-3, Coro Connections COR16164, 2 mart. 2018;
nr. 4-6, Coro Connections COR16174, 31 mai 2019). Unii se pot întreba de
ce mai era nevoie de alte înregistrări ale unor lucrări presupus arhicunoscute. Ei bine, îi așteaptă o supriză de propor!ii.
În 1818, Beethoven și-a revizuit primele 11 cvartete, adăugând și publicând indica!iile metronomice ale tempo-urilor. Ele se pot consulta
oricând, fiind tipărite de atunci în numeroasele edi!ii ale partiturilor și fiind
mai nou cercetate serios, de ex. în excep!ionala teză de doctorat a lui Marten
Noorduin „Beethoven’s Tempo Indications” (2016), ușor accesibilă pe Internet. Stupefiant e că până acum nici o forma!ie de cvartet, multe dintre
ele remarcabile în decursul timpului, nu a respectat în întregime tempo-urile autorului, nici măcar cele câteva ansambluri specializate în muzica clasică, nici chiar superbul cvartet “Mosaïques”! De data asta, cvartetul Eybler
e primul care îl crede pe Beethoven pe cuvânt și ne oferă ocazia de a-l
(re)descoperi.
Cvartetul Eybler, înfiin!at în 2004, și-a luat numele unui respectat
contemporan al lui Mozart (care fusese prima op!iune a văduvei acestuia
pentru a-i termina Requiem-ul, dar abandonase sarcina după o tentativă în
„Dies irae”). Ansamblul e alcătuit din violonistele Aisslinn Nosky și Julia
Wedman, violistul Patrick Jordan și violoncelista Margaret Gay, to!i cu bogată experien!ă camerală, orchestrală și în specificul muzicii vechi (de ex.,
Nosky e concert-maestrul ansamblului Handel and Haydn Society din
Boston, unul dintre cele mai vechi și mai importante din lume, iar Wedman
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și Jordan sunt membri ai excelentei Orchestre Baroce „Tafelmusik”). Cvartetul Eybler își propune în primul rând să redescopere și să promoveze, la
instrumentele și în stilul epocii, nu doar pe J. Haydn și Mozart, ci mai ales
literatura de gen a compozitorilor de mâna a doua din clasicism (Eybler,
Dittersdorf, Vanhal, Koželuch, Gassmann etc.) – dar cine nu era de mâna
a doua fa!ă de Mozart și J. Haydn?
După aceștia, abordând o muzică mai nouă prin primele șase
cvartete dintr-o anun!ată integrală Beethoven, ansamblul canadian a produs un șoc în lumea muzicală, dar și cronici entuziaste, fiindcă e ca și cum
aceste lucrări ar fi auzite pentru prima oară. Tempo-urile scrise de
Beethoven sunt încă subiect de controversă în muzicologia mondială și
comod pretext pentru subiectivitatea multor interpre!i. Până nu demult,
când unii muzicieni corec!i le-au demonstrat și practic func!ionalitatea, ele
au fost considerate de obicei imposibil de rapide, probabil ca urmare a presupusei defectări a metronomului său (ceea ce nu s-a demonstrat), a surzeniei crescânde care-l izola de via!a muzicală practică (de parcă nu putea
urmări cu privirea chiar după ce a surzit practic complet, cum relata violonistul Holz despre unul dintre ultimele cvartete), sau a tendin!ei
răspândite și înnăscute a compozitorilor de a grăbi în mod ideal tempo-ul
în imagina!ie, fără a !ine prea mult cont de limitele muzicienilor, instrumentelor și sălilor. A treia ipoteză pare a avea oarece plauzibilitate, dar în
muzica de cameră nu intervin atâtea variabile, iar până în 1818 Beethoven
încă putuse să-și audă cvartetele.
Dând la o parte multă falsă tradi!ie acumulată în timp, cvartetul
Eybler abordează aceste lucrări ca și cum ar fi compuse acum și le-ar datora
în primul rând fidelitate fa!ă de tot ce scrie în partitură (pentru a le putea
reda apoi cu convingere și spiritul). Tonul cald, cu vibrato folosit cu măsură
și ca un ornament, nu ca un mod continuu de emitere a sunetelor, claritatea
de cristal a articula!iilor și a texturilor, agilitatea, coordonarea, nuan!ele,
dinamica formidabilă și intona!ia perfectă, delicate!ea, umorul și furia,
cuplate cu respectarea tempo-urilor scrise fac ca lucrările să sune ca și cum
chiar ar fi noi, pline de foc, de emo!ie, de surprize și de for!ă. Unii doar se
miră că păr!ile lor rapide se pot cânta chiar așa de rapid, dar efectul psihologic e toren!ial, la ani-lumină de elegan!a încă măsurată și de rafinamentul
discret al lui Mozart și Haydn. Abia așa în!elegem cu adevărat, nu din căr!i
sau din închipuire, de ce Beethoven era privit încă din tinere!e drept un radical. Aparent, formele și tratările sunt similare cu ale iluștrilor predecesori
pe care-i emula, dar ce elan teribil au astfel chiar și aceste prime cvartete
beethoveniene! În aceste interpretări, ele obligă acum din nou muzicienii,
publicul și criticii să se dezve!e de multele decenii dominate de reguli inter-
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pretative inventate de atotștiutori din genera!ii mult posterioare, care se
credeau (și unii încă se mai cred) mai pricepu!i decât compozitorul, chiar
dacă acesta e Beethoven.
Se poate demonstra (de ex., prin diferen!ele de durate consemnate
pentru simfoniile lui Beethoven dirijate în vremea lui și apoi de către
Wagner) că tendin!a de încetinire a tempo-urilor chiar și în păr!ile rapide
începuse după moartea lui Beethoven, în secolul romantic ale cărui defecte
au grevat multe concep!ii despre muzică, ca să sune mai pre!ios (și mai ușor
de cântat?). Subiectivitatea exacerbată a artistului romantic, deghizată azi
în cultul vedetelor (inclusiv în muzica cultă), a contribuit și ea la asta prin
tratarea muzicii trecutului drept cal de bătaie pe care să se exercite marele
interpret ce vine cu “viziunea lui” (și încă e admirat pentru asta de către
superficiali). Fiecare vrea să se remarce, lucrarea clasică a ajuns un pretext,
oricum cică o știe toată lumea și s-a plictisit de ea, mai nou se crede că doar
interpretul contează etc. În plus, de multe ori încă luăm lucrurile, inclusiv
muzica clasică, prea în serios chiar și când nu e cazul, atribuind profunzimi
filosofice oricărei piese camerale, în timp ce multe finaluri clasice erau în
fond jucăușe sau ironice (de ex., ca în op. 18 nr. 2, unde partea lentă e mult
mai lungă și mai impozantă decât finalul).
Nu toate reac!iile la noua abordare a cvartetelor op. 18 de către
cvartetul Eybler sunt pozitive, iar ca rezerve am putea invoca un caracter
cam grăbit uneori în păr!ile rapide, ce sacrifică importan!a unor note. Dar
nu cumva și asta e tot o reminiscen!ă din falsa tradi!ie interpretativă din
sec. XX, în care până și cel mai mic sunet trebuia să răcnească cu dic!ie la
ascultător, evident în detrimentul elanului general al pasajului sau al piesei? “Crezi că mă gândesc la o vioară nenorocită când îmi dictează spiritul?“
l-ar fi întrebat retoric Beethoven pe violonistul Schuppanzigh. Adică în
muzică nu se aude și nici nu trebuie să se audă fiecare minuscul detaliu, ca
la computer, nu precizia de ecorșeu contează, dar nu toată lumea s-a prins
încă. În plus, asta contribuie și la for!area limitelor instrumentale, atât de
tipică spiritului beethovenian. În schimb, un comentator din ziarul londonez “The Times” scrie că, deși e un adept al respectării tempo-urilor
scrise de Beethoven, se miră că Adagio-ul din op. 18 nr. 1 sună acum așa de
neliniștit. La care violistul Patrick Jordan răspunde: “Nici noi nu credeam
că trebuie să sune neliniștit până ce Beethoven nu ne-a indicat așa!” Cam
așa e cu dezvă!area. În orice caz, cursivitatea, nuan!ele și cantabilitatea
păr!ilor lente devin astfel cu adevărat impresionante. Î!i ia pu!in să te
obișnuiești (sau să te dezobișnuiești de falsele așteptări), dar rezultatul
merită efortul: Beethoven redevine, pe baze argumentate documentar cu
surse primare, muzică nouă!
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Fără a intra în detalii asupra celor câteva diferen!e de construc!ie ale
instrumentelor de epocă pe care cântă cvartetul Eybler și asupra influen!ei
acestora asupra deciziilor interpretative, de remarcat că membrii cvartetului au folosit diferite edi!ii și au studiat în detaliu aparatul critic care le
înso!ește. Ca urmare, totul a redevenit mai adevărat: mai viu, mai dramatic,
mai virtuoz, mai pasionat și mai evident ritmat. Putem risca afirma!ia că
probabil Beethoven și-a imaginat și încă a auzit aceste lucrări într-un mod
foarte asemănător cu interpretările cvartetului Eybler.
Ambian!a acustică a acestor înregistrări a fost Studioul „Glenn
Gould” din Toronto (în iun.-iul. 2015), producând un rezultat sonor apropiat
și oarecum sec, care-i poate dezamăgi pe cei ce se așteaptă la un sunet
somptuos și cu reverbera!ii, ca în atâtea înregistrări pseudo-tradi!ionale și
autosuficiente. Impactul apropiat pe care-l are însă asupra ascultătorului,
pe lângă evocarea saloanelor mai mici în care se cânta astfel de muzică
ini!ial, nu afectează frumuse!ea tonului instrumentelor și contribuie la
intimitatea și la directitudinea gesturilor muzicale din aceste compozi!ii pe
nedrept neglijate prin compara!ii inoperante cu următoarele lui cvartete.
Și, nota bene, cvartetul Eybler poartă aceste revolu!ionare versiuni interpretative și în numeroase concerte, deci ele nu sunt produsul artificial al
unor ingineri de sunet din studiourile de înregistrări, cum mai obiectează
unii fixiști fa!ă de interpretările corecte stilistic ale muzicii mai vechi, ci cam
așa suna și trebuie să sune acea muzică. De altfel, nici o muzică n-ar trebui
să sune greoi, confuz și fără vlagă, convingere și emo!ie.
Vorba unui inspirat comentator din periodicul “Gramophone”, aceste
noi înregistrări te pot enerva sau te pot încânta (în func!ie de cât ești de
închistat sau de muzical – n. n.), dar probabil că Beethoven ar fi mul!umit
cu oricare dintre aceste variante.
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ÎN FOLOSUL
De curând, Preşedintele României
a acordat prin decret prezidenţial
Medalia Aniversară „Centenarul
Marii Uniri” unor instituţii
(bunăoară Muzeului Ţării
Crişurilor din Oradea), printre care
şi parohiei greco-catolice Bădăcin,
judeţul Sălaj, în semn de recunoaştere a eforturilor de a realiza casamuzeu Iuliu Maniu. Este, în fond,
un mod de a recunoaşte, saluta şi
răsplăti moralmente eforturile
depuse pentru a păstra memoria
trecutului ca lecţie pe care
prezentul trebuie să o asimileze, să
şi-o asume şi să o valorizeze pentru
a dobândi prestanţa şi vrednicia
celor care au făcut din credinţă şi
din cultură un destin exemplar.
Văzând de curând filmul
„Cardinalul”, realizat de Nicolae
Mărgineanu, creaţie inspirată de
biografia dramatică a cardinalului
Iuliu Hossu, am putut încă o dată
să-mi reconfirm cât de important
este rolul culturii ca tezaur viu ce
face servicii spirituale prezentului

Episcop Virgil Bercea

CREŞTERII SPIRITUALE

pentru a-l circumscrie întreitei idei
de adevăr, bine şi frumos.
În context, este util, cred, să
observăm că între biserică şi cultură au existat şi există punţi ce nu
trebuie ignorate şi distruse, ci dimpotrivă, actualizate şi consolidate
pentru generaţiile tinere.
Continuând tradiţia „Şcolii
Ardelene”, care prin reprezentanţii
ei prestigioşi – între care nu puţini
preoţi şi prelaţi greco-catolici – a
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susţinut, chiar riscând şi sacrificând, adevăruri esenţiale pentru
istoria poporului român, biserica
rămâne şi se cuvine să rămână,
vocaţional, un promotor al creşterii
vieţii spirituale şi culturale, promovând valori, readucând în atenţie
momente şi personalităţi ale istoriei noaste şi ale devenirii, susţinând tineri creatori, organizând
evenimente importante pentru
comunitate şi pentru om ca individ
social, sprijinind editarea unor
cărţi de referinţă, intermediind cu
graţie şi înţelepciune contactul
dintre creatorii din varii domenii şi
omul doritor de creştere spirituală.
Actualul episcop greco-catolic de
Oradea, Virgil Bercea, acţionează
cu succes în acest sens al
exemplarităţii lucrării spirituale
teologice şi culturale.
Dacă ar fi să reamintim doar câteva
dintre numeroasele manifestări pe
mai multe paliere culturale oferite
spre folos public de către episcopul
Virgil, ne stau la îndemână o
profuzie de exemple la Oradea sau
în alte părţi, cu expoziţii de artă
modernă şi postmodernă ale unor
artişti consacraţi ori ale unor tineri
în curs de afirmare, editarea unor
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cărţi valoroase, de autori
importanţi din patrimoniul teologic
şi cultural îngrijite competent de
Cristian Bădiliţă, sau cărţi despre
personalităţi precum Virginia
Zeani, Maria Tănase ş.a. În acelaşi
timp sunt organizate sesiuni de
conferinţe cu participarea unor
profesori universitari de marcă,
istorici, filosofi, prelaţi, scriitori
preocupaţi de a exprima în termeni
la zi marile construcţii ale tradiţiei
bisericeşti şi laice şi de a împărtăşi
unui public larg cercetările lor.
Nu în ultimul rând, se cuvin
amintite şi concertele la care sunt
invitaţi muzicieni şi formaţii recunoscute, un recent exemplu fiind
celebrul „Madrigal” care a
concertat în Catedrala „Sfântul
Nicolae” din Oradea.
Pagină după pagină, se desfăşoară
aşadar la Oradea un calendar
cultural care vorbeşte despre
modul în care biserica duce mai
departe tradiţia susţinerii şi
confirmării valorilor, a răspândirii
valorilor culturale pentru o mai
vrednică bună stare spirituală a
comunităţii.
Ioan Moldovan
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Viaţa şi surâsul
înţelepciunii
Încă un volum care vrea să păstreze amintirea celui care a fost publicistul şi criticul băimărean
Augustin Cozmuţa a apărut de
curând sub îngrijirea văduvei sale,
doamna Ileana Cozmuţa, la editura
Ethnologica, cu titlul Călătorie
spre Constelaţia Scorpionului –
Augustin Cozmuţa – 75. Prefaţa
este a poetului şi publicistului
Gheorghe Pârja, care, mulţi ani –
mai bine de două decenii – a fost
coleg de redacţie cu cel evocat, la
„Graiul Maramureşului” , cotidianul care continua pe noile coordonate de după Revoluţia din 1989
fostul ziar judeţean. „Prezentul
volum s-a născut atât din dorinţa
de a marca cei 75 de ani pe care
i-ar fi împlinit Augustin Cozmuţa
în acest noiembrie 2019, cât şi din
încercarea de a urmări împreună
călătoria terestră a omului, ziaristului, scriitorului, criticului literar,
comentatorului, spre constelaţia
Scorpinului.” – scrie în Lămuriri
doamna Cozmuţa.

„Această carte – scrie prefaţatorul,
la rândul său – reface portretul
unui intelectual care şi-a marcat
epoca. Deşi a trăit în Maramureşul
natal, dimensiunea lui spirituală nu
a cunoscut cercul, limitele unui
teritoriu, deoarece destinul lui era
înzestrat cu energia cunoaşterii.
(...) Cartea de faţă este un portret
poliedric, alcătuit din părerile celor
care l-am cunoscut, l-am citit şi
apreciat. Este un manual de
iluminare, o carte a prieteniei…
Într-o lume suficient de tulbure, el
a navigat spre limpezime, asumându-şi comentarii literare, plastice,
jurnalistice, care îi definesc discursul distilat şi ordonat… un inventator de lume literară în
Maramureş…Avea eleganţa şi
degajarea dialogului deschis…cinstit în evaluarea critică… a stat sub
zodia reflecţiei, a dreptei cumpene… Recenzia de carte, reportajul
cultural, cronica plastică, cronica
de teatru, consemnarea evenimentelor, interviurile au avut în el un
spirit de un spirit de nădejde în
ilustrarea unei realităţi credibile.”
În fine, „Această carte este un omagiu adus unui veritabil om de cul-
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tură…[care ] a citit viaţa cu priceperea cu care citea literatura şi
[care] a scris despre ea cu dreapta
judecată.” În cele peste 300 de
pagini ale volumului semnăturile
sunt numeroase, ele fiind
distribuite în secţiunile: Portret în
oglinda prieteniei, Amurg de
noiembrie, Portret în oglinda
criticii, Autoportret. Mai putem
accesa Lămuriri, Note biografice şi
Lista reproducerilor. Volumele
publicate de Augustin Cozmuţa au
apărut, toate, după 1990. Antume:
Punct de trecere, Punct de vedere,
Coasta Pacifică, Punct critic.
Comentarii literare, Pagini de critică literară, Momente şi schiţe pe
scena criticii, Alte pagini de critică
literară, Punct de trecere. Vol II .
Interviuri literare. Postume:
Incursiuni în arta plastică, Anul
70 al vieţii mele. Jurnal, De la
Nord statornic la Nord Literar.
Suplimentul „Maramureş”.
O confesiune a celui evocat:
„Respectarea demnităţii fiinţei
umane este cel mai bun dar al vieţii
şi motiv de mândrie pentru orice
om. Să respecţi şi să fii respectat
înseamnă că există valori comune
care fac viaţa demnă de trăit.
Oamenii de caracter şi dotaţi cu
discernământ moral cred în aşa
ceva şi cultivă în jurul lor un climat
de respect pentru ceilalţi. În ce mă
priveşte, faptul că am reuşit să-mi
asigur o anumită independenţă de
spirit m-a ferit, cred eu, de
umilinţe şi dependenţe materiale şi
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morale care de obicei împing
oamenii spre compromisuri şi
abdicări jignitoare şi ofensatoare
pentru mândria personală a fiecăruia. În felul acesta mi-am permis
o anumită detaşare de mizeriile
vieţii cotidiene, am putut contempla viaţa cu mai multă linişte şi
pace, cu seninătate chiar, convins
că viaţa ne e dată ca să fie
contemplată cu înţelegere şi
acceptată cu înţelepciune. Idealul e
să trăieşti fără crispări şi convulsii
inutile, iar moartea să te surprindă
cu zâmbetul pe buze.”
Destinul lui Augustin Cozmuţa
corespunde, iată, convingerii
horaţiene „Non omnis moriar
multaquae pars mei/ Vitabit
Libitinam” (Nu voi muri de tot şi o
mare parte din mine/ Va evita
Moartea”) .

Daruri în direct
Poeţii Ioan Milea şi Andrei Gazsi,
având un mic răgaz în trecerea lor
prin Oradea, ne-au vizitat la redacţie. Nu eram de faţă, dar ei ne-au
lăsat un dar de carte, de fapt, de
cărţi la realizarea şi tipărirea cărora
au fost direct implicaţi. Astfel, Ioan
Milea ne bucură cu a VII-a
cărticică din seria Fulguraţii. Una:
„Cad frunze. Şi plopii/ se întorc /
pe pământ”; alta: „Treci pe sub tei/
arcuiţi. Cu triumful/ care sunt ei”;
să fie şi a treia: „Credeai că e ploaie/ pe pervaz. Erau vrăbii/ ţopăi-
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toare”. Tot Ioan Milea a tradus
poeme de Reiner Kunze, „unul
dintre cei mai de seamă scriitori
germani actuali,… un autor al cărui
renume a depăşit cu mult graniţele
ţării sale” (din Notă biobibliografică), pe care Limes-ul lui Mircea
Petean le-a publicat sub titlul Un
ceas cu tine însuţi. Poetul şi traducătorul au învederate înrudiri de
sensibilitate şi viziune. Un poem în
traducere: „Micile patrii din ţări
străine/ de-acum nu-s// Stocul de
plicuri cu margine neagră/ gata,
s-a dus// Grea de tăcere e limba
nespus”. (Amuţire). Din germanul
Max Picard, filosof şi eseist, Ioan
Milea traduce două cărţi: Lumea
tăcerii („o carte despre tăcere şi
cuvânt”, spune traducătorul) şi
Atomizarea („o cărticică pilduitoare”, socoteşte acelaşi). La rândul

său, Andrei Gazsi, ne-a dăruit două
volume: Câte o carte poştală pe
lună („În grădina de legume a
penitenciarului ploua molcom./
Aciuit sub căpiţa de fân,/ câinele
fără nume”) şi varianta în maghiară (în traducerea poetului clujean
Demény Peter, care îşi scrie propriile poeme şi în română şi în
maghiară, fără să fie neapărat
traduceri dintr-o limbă în alta),
Havonta egy levelezölap. Prietenia
dintre cei doi generoşi poeţi e
dovedită şi de participarea lui
Milea cu textul În loc de încheiere:
A doua carte poştală într-o lună la
finele cărţii lui Gazsi. Mulţumesc
pe această cale pentru darurile
primite de la prietenii clujeni.
Ioan Moldovan
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LITERARĂ
AURA SONETULUI
ÎNTR-O NOUĂ APARIŢIE
În 2004, Marin Chelu publica volumul Aura
sonetului, o antologie din creaţia lirică a lui
Alexandru Andriţoiu, în „Biblioteca Revistei
FAMILIA”. De curând, fratele primului
antologator, prea devreme plecat din viaţa de
aici, dl. Florian Chelu Madeva, binecunoscut
pentru multele realizări în domeniul
compoziţiilor şi popularizării sonetului
muzical, reia şi lărgeşte prima ediţie cu 50 de
poezii, adăugând în titlu sintagma disjunctivă,
explicând: „«inima de lângă carte» era prima
intitulare la care Marin Chelu se gândea pentru această carte, însă a
preferat sintagma «aura sonetului»…” motivele fiind explicate în Nota
editorului. Volumul se deschide cu Prefaţa scrisă de primul editor,
amplă, doctă, utilă, cu o parte didactică de istorie a sonetului ca formă
fixă literară.
Nota…lui Madeva e…în nota sa , cu săgeţi critice, mai mult sau mai puţin
ascuţite/otrăvite, la adresa indolenţei mai tuturor în planul subiectului
abordat, ori în afara lui adesea, în cazul de faţă: de ce nu avem nici acum
opera omnia Iosif Vulcan (A), o arhivă a revistei Familia care să cuprindă
şi informaţii bibliografice asupra colaboratorilor ei (B), un cenaclu „Iosif
Vulcan” (C), un student sau vreun scriitor serios care să fi deschis paginile
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revistei Tribuna în care şi-a început Radu Enescu cariera (D), o
„Bibliotecă «Familia»” şi un program „vectorial istoric-cultural” (E), plus
că teatrul orădean nu pune în scenă piesele lui Vulcan, dar îi poartă „la
panaş” numele, plus că salariaţii de azi ai Familiei nu cercetează câte o
publicaţie din anii lui Andriţoiu, ei ocupându-se doar de/cu „mai
nimicuri” (aici mă recunosc) ş.a. E un dezastru, noroc că el e îndulcit de
informarea publicului, şi pe această cale, că dânsul, Madeva, continuă
harnic, benedictin, opera sa de punere în partitură muzicală a unor creaţii
a peste 70 de sonetişti din Bihor, a integralei sonetiene muzicale a lui
Gheorghe Pituţ şi alte „holomelosuri” sonetiene, d.e. Romulus Vulpescu şi
Gheorghe Ardelean.
Revenind la „cestiune”, salutăm, pe bune, această ediţie lărgită şi adăugită
în care putem citi-reciti foarte frumoase poezii de Alexandru Andriţoiu,
nu toate numaidecât sonete riguroase, dar în care inteligenţa
componistică, sentimentalitatea elegantă, rafinamentul livresc al
substanţei poetice şi al morfo-sintaxei frazării lirice se oferă cititorului cu
generozitate şi un „savoir faire” încântător. Felicitări, domnule Madeva!
Pentru a invita cititorii la lectură transcriu primul sonet antologat:
„Adulmecând, ca un zăvod vânatul,/ purced spre trupul tău de ceară rară/
prin care încă poftele nu ară/ şi nu s-a încuibat, pervers, păcatul.// Ci, fără
de arcuş, ce-i o vioară?/ Şi, fără gură, ce e sărutatul?/ Eu ştiu un cântec
ce-nfloreşte patul,/ un cântec ce striveşte iarba-n vară.// Dar mi te-ndepărtezi ca o Rusalcă/ pe urma căreia degeaba calcă/ sandala mea romană
şi sumară.// Când să te prind, sandala-mi se descheie/ şi, până s-o închei,
tu pieri, femeie/ topită-n trupul tău de ceară rară.” (ioan moldovan)
***
AR FI ÎMPLINIT 70 DE ANI
Dl. Geo Vasile și-a amintit că poetul Ioan (epelea (1949 - 2012) ar fi împlinit 70 de ani.
Pentru a cinsti memoria poetului, ne-a trimis aceste însemnări pe marginea poeziei acestuia. (Red.)

IOAN (EPELEA - OCHIUL DIN CER
În condiţiile abolirii frontierelor dintre cugete, inimi şi literaturi, este
aproape de neconceput ca o antologie de autor (în special, poezie) să nu
fie cel puţin bilingvă. Ne confirmă convingerea recenta carte a orădeanului european Ioan Ţepelea, Ochiul din cer / The Eye Above (Iaşi, Editura
,,Convorbiri literare”, 2003, 130 p.), versiunea engleză fiind semnată de
Olimpia Iacob. Metafora din titlu destăinuie şi recunoaşte, condiţia
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poetului, asistat de instanţa proniatoare
(reperabilă în aceeaşi electivă afinitate a
Cuvântului), deşi supus şi el, ca noi toţi,
caducităţii: ,,Cu har de duminică de
chemare / şi apăsare eu sunt / şi nu sunt...
/ Doar el este paşnic şi doar el / ne
înseamnă pe toţi cu degetul lumii / cel
veşnic cel sfânt”.
Fiind vorba de o antologie alcătuită, se
pare, de editură, poemele alese reprezintă
mai multe zări şi etape, biografice şi
stilistice, azi depăşite de poet, astfel încât
unele texte de tinereţe, recognoscibile prin
expresia frustă, enunţiativă, mimetică,
ştirbesc o carte de vizită ce ar fi putut fi impecabilă. Căci, la cota sa, Ioan
Ţepelea (1949 - 2012) ne dă date certe despre starea poeziei, a poetului şi
a omului pe fundalul entropic de nisipuri mişcătoare şi fariseism
intramilenar. Textura versurilor, spiritualistă şi oraculară, induce mesajele
stării de fapt, a poetului privat subtil de orice imunitate, brusc devenit o
rană continuă, expusă perversiunii violente a realului, a biologiei, a
bolgiilor absurdului.
Terifiant este acest interregn al prizonieratului, între fiinţă şi nefiinţă,
numit şi destin: ,,Eu rămân apăsat de mijlocul lucrurilor / de esenţa
interiorului lor / de chipul neantului situat / între a fi şi a nu fi... /
Prizonier fără nume! / numai Fiinţa s-a af,,ndat în destin / ca-ntr-o gură
mare de şarpe”. Şarpe care devine, inexplicabil, în versiunea engleză,
peşte (,,as if into a big mouth of fish”). O neglijenţă, desigur, a Olimpiei
Iacob, care, în pofida unor echivalări mult prea gramaticale, trece onorabil
un examen dificil. Între poemele ce ni s-au părut nouă de tinereţe, adică
încă suferind de anume influenţe şi clişee, precumpănesc cele ce
prevestesc dicţiunea cărţilor recente, palimpest al cruzimii analitice.
Predictivă, emiţătoare de semne ce i se arată în exclusivitate, poezia lui
Ioan Ţepelea se hrăneşte dintr-o intimitate lucidă ce-şi amână
destrămarea prin recurs la visul lucid, mitul purităţii şi, mai nou, mitul
eleat. Erosul e văzut ca o criză şi totodată revelaţie a frumuseţii
inabordabile, incompatibile cu un ritual al simţurilor; priincios, eliberator
totuşi, acest ritual, mai ales când, din perspectiva unui trecut al cuplului,
devine posesiune imaculată, iconografie perenă. Metabolizându-şi afectele
în poem, ,,mai aproape de ruinele absolutului” Ioan Ţepelea, peregrin al
dezolării purgatoriale, îşi ţese poemele din cogitaţie şi emoţie, din imagini
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memorabile (,,ca razele de soare nesfârşind lumina”) şi premoniţii
frisonante, atât prin frumuseţe expresivă, cât şi prin enigma inclusă:
“Amare privirile crinului / în aerul din palmele mele / zace un fragment
de viitor”. Resorbţia în poezie, în neprihănirea Cuvântului primordial
împărtăşit de ,,Ochiul din Cer”, dorul eminescian de mistuire (cupio
dissolvi) în oceanul amniotic, constituie centrul semantic şi predictiv al lui
Ioan Ţepelea: ,,Poate în curând / voi suferi o retragere / în cuvânt / de
orgile vieţii sătul / să pot alerga în neştire / nefiind nicăieri / poate voi
dărui nefiinţa mea / unui simbol / care eşti tu picătură de ploaie în apa
mării...”. Dacă ,,orgile vieţii” (cu un singur i) este corect, traducerea cu
,,the orgies of life” este, evident, incorectă. Între orgă şi orgii este totuşi o
mare diferenţă.
Între ,,melancolie şi zbucium”, tânjind după ,,nădejdea ţărânei cu mulaj
de parfum”, poetul trece dintr-o vârstă în alta, a tuturor ambiguităţilor
vieţii şi morţii, şi nu ezită să scrie un ,,Epitaf” al asumării şi debarasării
totodată de acel Amedée mutilant al absurdului: ,,Să iert faptul că sunt/
iluminat de tăcere şi mistuit/ de esenţe am parte la nesfârşit/ se
preschimbă ascunsul/ în oglinzi mă ucide absurdul/ răspândit în poem”.
Este crezul artistic al poetului şi omului disputat “între ţărână şi cer”, între
întruparea şi moartea mitului inocenţei. Tot acest traseu privativ de viitor,
supus unei terapii la şcoala eleată, poate căpăta nuanţele salvării, dovadă
cele ,,zece poeme atinse de vânt în câmpiile alizee”.
Inedite, textele sunt inspirate de poemul grecului Parmenide, Despre
natură, prima teorie filosofică a fiinţei care armonizează în chip misterios
eternitatea, unitatea firii imuabile cu varietatea identitară, individuală,
opunându-se optimistei doctrine a devenirii heraclitiene. Iată cum
transpune poetul o abstracţiune enigmatică: ,,Fiinţa şi Totul de linişte
nenăscut/ în statul său mai presus de mişcare/ – sferic şi perfect – dar
dincolo / de trăirea oamenilor şi a cailor. Dincolo/ de înţelepciunea cu
care ne-am potrivit”. Migrând în toposul predilect, ,,unde se-armonizează
absenţa/ cu pleoapele ei sfidătoare”, conştient că din cărţile sale ,,va
rămâne doar lista înregistrărilor crude”/ ,,only the list of the unripe
accounts”, poetul îşi ghilotinează elegiac şi sibilinic viitorul (“Un mâine/
stingher şi-o singurătate de cangur/ degenerată...”) în numele luminii
izbăvitoare, Sacré Coeur, substanţa nepieritoare a poemului sub Ochiul
din Cer. Fără de care chiar înstelatul cer kantian n-ar fi decât literă
moartă, iar perfecţiunea morală, o lungă teorie.
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EXPERIEN(A DURERII
Începând chiar prin titlul florilegiului bilingv, româno-francez, ,,Poeme
pentru cusut hainele anotimpurilor. Poèmes pour coudre les habits des
saisons” (Editura LIMES, Cluj-Napoca, 2006, 90 ), profesorul universitar
și istoricul Ioan Ţepelea ţine să ne dea veşti nu numai despre degradarea
istoriei şi a timpului individual şi colectiv, ci şi despre singurul remediu,
fie el şi homeopatic, al trestiei gânditoare, de a le boicota: frumuseţea
dicţiunii şi a cogitaţiei poetice. Împărţită în trei cicluri şi impecabil
diagnosticată de Ştefan Borbely, poezia din această carte se subsumează
filonului durerii universale, de la Leopardi şi Eminescu, la Bacovia,
Montale, Virgil Mazilescu şi Marino Piazzolla.
Este experienţa durerii ca acces la cunoaştere prin intermediul
protestului împotriva durerii însăşi: durere şi izolare; poezia ca depăşire a
impasului închiderii în sine; durerea ca act gnoseologic şi cercetare a vieţii
lăuntrice. Frisonul suferinţei şi al morţii este implicit, ubicuu şi
transmisibil între cer, pământ şi ape, cuvintele, fiinţa, elementele naturii
fiind amprentate de cenuşa şi hidoşenia mărginirii: ,,La Ottawa porumbeii
stau pe o rază de soare / întrebându-se ce este vântul şi-unde / văzduhul i
se închină. Lacul cu apele lui pofticioase par o faţadă a lumii. / Un ocean /
prizonier între margini tot mai hidoase // Noi venim tot mai rar din
istorie / din urme adânci ce nu se mai ştiu. Din cuvinte / Răsucite-n auz şi
susurate prelung…”
Zece poezii şi un epilog pot fi echivalentul a zece occasioni montaliene sau o stăruitoare căutare a identităţii pierdute. Un cocteil de
expresionism, suprarealism şi existenţialism ( sentiment religios de fatalitate, scepticism, nevroză), devenit deja un pattern al prozodiei lui Ioan
Ţepelea, pune la grea încercare pe cele douã traducãtoare în franceză,
Hélène Lenz şi Coca Soroceanu, care, zicem noi s-au descurcat onorabil.
Acest recital de autodefinire în zece ipostaze, nu exclude accente parodice,
ludice, polemice: ,,La Oradea spiritul s-a dezumflat/ şi au puit mincinoşii
imberbi. A trecut/ clipa dansând sârba aceea învăţată/ pe vremea
puşcaşilor marini în Vietnam”. Ne sunt oferite şi sfâşietoare enigme cu
mesaj încorporat din zona silogismului şi a gratuităţii artei, precum ,,Leg
vîntul de trup” sau ,,Poză 8” : ,,Morcovii sunt hrana ascunsă/ a mersului
înainte. În rest numai trupuri umile şi numai trupuri triste. Chiar aşa/ şi
de unde atâta linişte în Podul / de la Muzeul Literaturii?”. Unul dintre cele
mai bune texte este ,,Fratele meu”, care dă la iveală un dor de primenire şi
de comuniune spiritualistă, un dor de a cuprinde sfera.
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Ciclul care dă şi titlul cărţii se constituie din şapte poeme, antologic fiind
cel din urmă, o adevărată ars poetica a paradoxului sub zodia căruia
fiinţează poetul proiectat dincoace şi dincolo de istorie. Este neşansa
asumată a scribului de a fi cutia de rezonanţă a solitudinii ,,în inversul
propriei existenţe”. Nu putem încheia aceste scurte impresii fără să
amintim elegia ,,Trist de tristeţea cuvintelor”. Cartea este depoziţia unui
poet cu voce arhaică, alexandrină, despre sine şi strategiile de rezistenţă şi
ascundere ,,în trecut”, în numele poeziei. Lamento, rugăciune, penitenţă,
delir oniric à la Gellu Naum, dar þi ,,dreptul la singurătate”, cum spunea
Simone Weill. Memorial, transă, confesiune gură la gură ce leagă
elementul orfic de cel vizionar într-o perpetuă metamor-foză a torentului
temporal: cascadă încremenită şi gheizer devastator.
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Ioan Aurel Mureșan
Aurel CHIRIAC

DESPRE IUBIRE ȘI SENS
Ioan Aurel Mureșan are o calitate rar întâlnită la artiștii plastici contemporani – aceea
de a reuși să își ascundă marile acumulări
culturale în spatele talentului. Ceea ce pe
al$ii i-ar crispa, el reușește cu dezinvoltură.
Se joacă în și cu istoria artei, în și cu istoria
ideilor cu o nonșalan$ă care amestecă certitudini și obsesii, esen$ialită$i și ostenta$ii,
fine$e psihologică și singurătă$i ideatice.
Fiecare lucrare de-a sa este de fapt un
recurs la întreaga poveste a artelor vizuale.
Identificarea acestui apel permanent la ce
va fi fost face parte din farmecul oricărei
referiri la opera lui Ioan Aurel Mureșan.
Doar luând în considerare titlurile lucrărilor acestei expozi$ii realizezi că e vorba de
un soi de legitimare culturală ca parte
direct constitutivă a mesajului ei. Ciclul de
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Hetaire te trimite de la sculptura elină până la Hetaira lui Pablo Picasso,
La belle jardinere te duce la lucrarea cu același nume a lui Max Ernst,
Baigneuse din nou la câteva picturi ale lui Picasso, Alte glasuri, alte încăperi e titlul romanului de debut al lui Truman Capote, Divanul persan te
poartă de la Montaigne la Cantemir și Sadoveanu, ca să nu mai pomenim
de faptul că Hure Thallo, într-un joc de cuvinte, ar putea fi tradus în
limba română ca Primăvara prostitutuată, iar referin$a la Fântâna
tinere"ii a lui Cranach cel Bătrân e făcută chiar de autor. Această aglomerare culturală, această abunden$ă ar putea cădea ușor în demonstrativ, în
manierism ideatic dacă Ioan Aurel Mureșan nu ar avea capacitatea de a le
plasa mereu în plan secund, de a le masca, de a le transforma în „umbre”
ale spa$iului pictural și în simple note de subsol ale unei poetici și a unei
poietici profund individualizate. Altfel spus – e un joc de-a istoria artei
făcând artă pur și simplu. Folosesc termenul de joc (așa cum a fost definit
de Huizinga) pentru că mi se pare foarte apropiat spiritului artistului:
jocul înseamnă liberate, e altceva decât realitatea nudă și, mai cu seamă,
pune lucrurile în ordine, creează ordinea, chiar dacă o ordine, cum face
Ioan Aurel Mureșan, într-un spa$iu al imaginarului. Această cochetărie cu
ordinea culturală și cu structurile civilizatorii se transformă într-un spectacol vizual ușor identificabil: artistul știe cum să creeze, în fraze plastice
perfect construite, ceea ce aș numi iluzii purificatoare. Scoaterea corpului
feminin din grotescul animalită$ii și (re)întoarcerea lui la dimensiunea
Erosului nu înseamnă altceva decât contaminarea cu diafan a lumii.
Corp uman, năluciri, pulsiuni, imaginar, diafan, joc, reper: sunt concepte
în absen$a cărora nu te po$i apropia de arta lui I. A. Mureșan. Și-a botezat
expozi$ia Erotikonia, vorbă compusă și cu o sferă semantică de tot largă
tocmai pentru că ambele cuvinte din care e formată vin cu în$elesuri –
atât de dic$ionar, cât și culturale – foarte largi: Ἔρως – dorin$ă, iubire și
eἰκών – imagine, desen, reprezentare, figură, icoană (εικόνα), dar și închipuire, imagina"ie, nălucire, vedenie. „For$a imaginară a Eros-ului este
atât de mare încât ea structurează aproape toate formele simbolice ale
culturii”, mărturisește artistul. Tocmai de aceea aceste ultime în$elesuri
reprezintă lupta cu limita pe care el o duce, într-o încercare – și încrâncenată, și condescendentă uneori – de evadare din real, încercarea unui
evazionist existen$ial care se trudește să se sustragă unui aici și acum prea
cinic și prea golit de sens, lipsit de semnifica$ii și acultural. Din lumi
imaginate (pomenitul recurs constant la istoria artei) reușește să își construiască o lume în propriul imaginar. De fapt, își însușește ca pe un bun
propriu imaginarul colectiv.
Pentru Ioan Aurel Mureșan corpul feminin are două calită$i arhetipale:
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dorin$ă/ dăruire (transformarea sexualită$ii în Eros) și anularea instinctului mor$ii, o limpede dimensiune antithanatică. Acestea, pictural, capătă
un farmec al realului individual în niște vremuri în care încercăm să
supravie$uim „deșertului realului însuși” (Jean Baudrillard). Nu ai cum să
nu te întrebi ce sferă de semnifica$ii mai poate avea azi reprezentarea
corpului feminin când asaltul goliciunii de orice fel pare să fi câștigat definitiv bătălia. Nu intră aici în discu$ie moralitatea ori imoralitatea, ci
cantitatea. Mai poartă cu el taine trupul feminin, mai are el un metalimbaj
care să nu fi fost destructurat de o adevărate industrie a abandonului lasciv? Mai e el un interval între noi și oarece de dincolo de noi? Hetairele lui
Ioan Aurel Mureșan sunt tocmai acest interval, acest punct de trecere spre
altceva. Pictorul se înscrie în rândurile celor despre care vorbea, în Corpul
ca obiect de artă, Henri-Pierre Jeudy, printre cei care stăruie în a „păstra
enigma originară a corpului”, stăruin$ă care „con$ine credin$a într-o
scurtcircuitare mereu posibilă a stereotipurilor, permite men$inerea iluziei
unei deconstruc$ii a modelelor de interpretare prin întoarcerea pe ascuns
a heterologiei culturale a imaginilor corpului. Corpul rămâne astfel soclul
idealismului estetic”.
O viziune heteromorfă asupra corpului feminin propune și Ioan Aurel
Mureșan. Același trup-substan$ă se poate „cristaliza” diferit în func$ie de
caracteristicile plastice și culturale cu care îl încarci. De ce și-a ales pictorul ca temă principală hetairele? În greaca veche, ἑταίρα însemna
„înso$itor”, „înso$itoare”. Astăzi le-am putea numi escorte, dar nu am acoperi în întregime în$elesul ini$ial. În Grecia antică ele nu ofereau doar
plăceri trupești. Formau o clasă aparte, de femei educate, cultivate,
putând purta o conversa$ie de la egal la egal cu bărba$ii. Se pare că erau
femei libere, care reușeau să se între$ină singure. Cum masculinul hetairoi
era utilizat pentru grupuri de bărba$i de elită care participau la celebrele
simposioane. nici forma lui feminină nu poate desemna simple prostituate. E, până la urmă, o încercare vizuală de repunere în drepturi a corpului
feminin, cu toate atributele acestuia, de la simplul spectacol vizual,
trecând prin seduc$ie și până în proximitatea revela$iei. Lucru defel
simplu câtă vreme ideologii aberante încearcă să îi răpească trupului, și în
primul rând trupului feminin, nu atât misterul cât mai cu seamă
dimensiunea sacrală pe care l-a avut dintotdeauna. O dimensiune sacrală
pe care se întemeiază, la rigoare, întreaga cultură.
Tot Henri-Pierre Jeudy nota: „Principiul universal al recunoașterii tuturor
culturilor se sus$ine de la referin$a până la suveranitatea corpului. […]
Corpul a fost însărcinat cu reprezentarea conceptului de cultură. Servește
drept «certificat de autenticitate»”. Ioan Aurel Mureșan se reîntoarce la
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sublim, la desăvârșire, la farmec, la vrajă, chiar dacă, aparent, doar
într-un spa$iu al imaginarului. Imaginarul erotic, cel stăpânit de Eros și
nu (doar) de rădăcinile carnalită$ii e fără de limite și cu deschideri către
toate spa$iile culturii; e chiar o zonă de trecere între profan și sacru, lucru
pe care îl știm încă din Banchetul lui Platon: „Eros e ceva între muritor și
fiin$ă fără de moarte […] un mare daimon […]. Pentru că tot ce este
daimonic se află între zeu și muritor”. Ioan Aurel Mureșan mizează – cu
evidente reflexe psihanalitice – pe tradi$ia elină potrivit căreia Eros e for$ă
motrice și germinativă, că el și naște dar și duce mai departe lucrurile în
această lume. Vizual, nimic nu îl exprimă mai concret, nu îi învolburează
esen$ialitatea decât imaginea trupului feminin. Erosul e o puterea „ce
totul călăuzește”, un prim mișcător, o for$ă motrice cum spuneam plăsmuită evident după un model sexual. Eros-ul e cel care zămislește fără
oprire în acel spa$iu de tranzi$ie între material și imaterial (astăzi îi spunem imaginar, grecii îl botezaseră suflet) în care apare frumuse"ea.
Privind atent lucrările care alcătuiesc Erotikonia pare că, în absen$a
oricărei certitudini – nici nu par să-l intereseze pe artist certitudinile
grunjoase, pământene, ci doar reflexele acestora în sfera celor care pot fi
imaginate – semnifica$iile propuse de Ioan Aurel Mureșan se ascund în
câteva rânduri ale lui Vladimir Soloviov: „Misiunea lui Eros poate consta
doar în a transmite nemurirea acelei păr$i din natura noastră care nu o
posedă în sine, fiind în mod obișnuit absorbită de valul material al zămislirii și al mor$ii.” Și așa intră în scenă cel de-al doilea termen al binomului, Thanatos. Dragonii din picturile lui Ioan Aurel Mureșan pot căpăta
sufocant de multiple interpretări. În Fardul ca sărbătoare fiin$a
imaginată de artist aduce mai degrabă a grifon. Paznici ai lui Zeus sau
purtători ai răului absolut? Capetele de balauri strivite reprezintă, în
concep$ia creștină, biruin$a lui Hristos asupra răului și a mor$ii. Biblic,
apropierea dragonului/ balaurului de trupul feminin (Mondragon, Rosa
canina) capătă o rezonan$ă apocaliptică: Cu coada trăgea după el a treia
parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea
femeii care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va
naște (Apocalipsa, 12, 4). Mai degrabă însă dragonii lui Ioan Aurel
Mureșan au o ambivalen$ă halucinatorie – sunt și semne thanatice, dar și
principiu demiurgic, pe dragonii zburători încălecând Nemuritorii în
drumul lor spre cer. Precum trupul feminin, îi putem bănui și pe ei ca
fiind simboluri ale trecerii dinspre real către imaginar, dinspre pământean
către celest, acel celest straniu, pur și amalgamat pe care ni-l propune
pictorul. Sensurile de nălucire, vedenie din eikona sunt mai mult decât
evidente aici.
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Ar fi însă o imensă și de neiertat alunecare interpretativă să vedem în
aceste tablouri doar încercarea de revalorizare a trupului feminin și a
deschiderilor pe care acesta le poartă cu sine. Regăsim în ele și o fascinantă puritate a seduc$iei – a seduc$iei carnale, a seduc$iei trupești fiindcă, în
cele din urmă, de aici începe totul: la origine, frumuse"ea și farmecul sunt
atribute ale obiectului sexual (Freud). Seria Voyeurism aduce un element
compozi$ional cu puternice semnifica$ii erotice: fereastra (toate tablourile
au o rigoare extremă în organizarea compozi$ională, în succesiunea planurilor; și cadrul, fereastra, delimitarea mai multor spa$ii independente
în spa$iul pictural e o constantă în lucrările care alcătuiesc Erotikonia) A
privi prin fereastra care î$i limitează privirea, care decupează lumea, un
trup de femeie poate reprezenta zona cea mai de jos, zona vinovată a
Erosului, dar în același timp accentuează dorin$a și senza$ia de neputin$ă.
Iar în imaginarul definit de pictor se înscrie astfel, ca un sunet secund, un
alt imaginar, al celui bănuit că privește. De fapt, nu asta facem de la
începuturi, tragem cu ochiul la ideea de bine, de frumos, fără a avea însă
cu nici un prilej acces direct la ele? Nimic din ceea ce e uman nu ne e străin.
Nici a păși spre sfin$enie, nici a tânji după un trup de femeie-vedenie.
Compozi$ional desăvârșite, cum spuneam, picturile au o puternică for$ă
expresivă născută dintr-un melanj fantezist atât din punct de vedere
stilistic cât și simbolic. Tocmai din acest amestec, înșelător haotic, pentru
că artistul lucrează cu structuri ideatice niciodată întâmplătoare – decurge singularitatea, unicitatea tare a artei lui Ioan Aurel Mureșan. Din complexul simbolic utilizat nu po$i disloca nimic fără a împu$ina întregul.
Imaginile doar par hibride, fără a și fi. Sus$inute de culorile permanente –
mai cu seamă de roșul pompeian, care la rândul său mai adaugă un strat
de imaginar la cele deja existente – simbolurile sunt ascunse și în același
timp revelate în toate lucrările: flori fantastice, plante carnivore, animale,
păsări-stranii, umbre de vie$uitoare fără trup, râuri, fundaluri alcătuite din
dealuri, coline (care nu au doar un rol compozi$ional). Totul poate fi
purtător de Eros sau parte a acestuia, totul modelează lumea imaginată de
Ioan Aurel Mureșan. Stilul e un amestec aproape conceptualizat de
stiluri, de la abstract la figurativ, de la simbolism la neoexpresionism și cu
trimiteri directe la street art.
Erosul e personajul principal al acestei expozi$ii care glisează între carnalitate și ideal, între voyeurism și diafan-ingenuu cu o ușurin$ă de care doar
marii artiști sunt capabili. Dezinvolt dar ra$ional, jucându-se în și cu
propria imagina$ie, dar luând cu el o întreagă istorie culturală, Ioan Aurel
Mureșan răspunde și el, în Erotikonia, la o întrebare pusă de N. Steihardt:
„De ce îi este omului de astăzi foame? De iubire și de sens.”
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Ioan MOLDOVAN

IOAN AUREL MUREȘAN
ȘI GRĂDINA DESFĂTĂRILOR SALE
Cu Erotikonia Ioan Aurel Mureșan prezintă acum cu o nouă experien$ă
artistică și, de la început, nu voi ezita să spun că ea certifică și
consolidează valoarea unui creator de primă importan$ă în planul artei
plastice contemporane românești.
Conceptul acestei noi experien$e circumscrie elaborarea plastică unei
teme de largă și prestigioasă ilustrare în spa$iu și timp, ceea ce îl pune pe
artist în fa$a unei provocări deloc facile, pe care însă el a primit-o cu
deplină deschidere și căreia i-a conferit, în ultimă instan$ă, o materializare
artistică convingătoare și atașantă. Altfel spus, el operează – programatic
– pe verticala unei singure teme – cea erosului întrupat în corpul feminin
și a reprezentării sale plastice – optând pentru concentrarea energiei
creative în planul diversită$ii de reflectare și reflec$ie a ideii tematice, iar
nu în cel al unei orizontalită$i a diversită$ii de subiecte. Firește, o
asemenea abordare impune plasarea accentului ideatic și plastic pe
poesis, nu pe mimesis.
O observa$ie liminară: concomitent, artistul convoacă în textura pânzelor
diverse dimensiuni semiotice și plastice, lectura acestora fiind chemată să
interpreteze partitura Erotikoniei în multiple planuri și paliere –
figurativ, metafizic, metaforic, metonimic, simbolic etc. – pentru a putea
decela cât mai comprehensiv mesajul sumativ al lucrărilor sale. Ele
valorizează original și convingător orizontul artistic al unui complicat și
sus$inut efort de elaborare plastică – în fond, cel mai caracterizant pentru
originalitatea artei lui Ioan Aurel Mureșan – prin aglutinarea mai multor
secven$e, în module care ar putea fi reconfigurate dacă autorul ar dori să
experimenteze, ceea ce conduce la o ofertă vizuală generoasă și speculativă. Pânzele de dimensiuni mari nu sunt etalate ca unită$i de sine stătătoare ci într-o conexiune de păr$i care dialoghează cromatic, compozi$ional,
sub imperativul complementarită$ii și al armoniei integratoare. Iată o
foarte concentrată și sintetică circumscriere a specificită$ii demersului
artistic mureșanian. „Erosul e personajul principal, aș zice chiar central, al
acestei expozi$ii care glisează între carnalitate și ideal, între «voyeurism»
și diafan, între hybris și ingenuu, cu o ușurin$ă de care doar marii artiști
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sunt capabili. Dezinvolt, dar ra$ional, jucându-se în și cu propria imagina$ie, dar luând cu el o întreagă istorie culturală, Ioan Aurel Mureșan răspunde și el în Erotikonia, la o întrebare pusă de N. Steinhardt: «De ce îi
este omului astăzi foame: De iubire și de sens.»” (Aurel Chiriac)
Pentru cei care sunt amatori să facă apel nu doar la obiectul plastic în
propria lor ac$iune de „citire” a mesajului acestuia, ci și la armătura sa
conceptuală, ideatică, aferentă inten$ionalită$ii explicite a artistului, avem
la îndemână o confesiune a acestuia: „Erotikonia este un $inut al imaginarului dominat de cei doi termeni care compun jocul semantic al titlului –
duetul conceptual eros/ikon. Erosul ca energie magică universală este
principiul vital al individua$iei în$eleasă ca drum ini$iatic al eului individual către sinele atotcuprinzător. For$a imaginară a Erosului este atât de
mare încât ea structurează aproape toate formele simbolice ale culturii.
Termenul eikon (icon) face trimitere la reprezentările mentale și la cele
material-picturale. Prin urmare, corpul feminin ca eikon fundamental se
așează în centrul reprezentărilor, motivelor și formelor artistice. În cazul
proiectului de fa$ă, vom vedea o desfășurare imagistică exuberantă, un
spectacol vizual-spectacular al eternului feminin în congruen$ă cu limbajul specific al picturii contemporane.”
S-ar putea zice că pictorul își realizează conceptul proiectului cu deplină
conformitate. Se întâmplă însă și în acest caz acel fenomen miraculos în
virtutea căruia opera nu se limitează la traseele inten$iei ci își oferă
propria sa aventură artistică, mult mai bogată în orizonturi și reliefuri
artistice decât programul prealabil, oricât ar fi acesta de subtil și
cuprinzător.
Primul contact vizual cu lucrările lui I.A. Mureșan te sensibilizează și, în
același timp, te pune în gardă prin intensitatea cromatică. Ea corespunde
unei viziuni plastice în ecua$ia căreia poeticile expresioniste, fauviste și
surrealiste sunt asimilate de artist în chip profund și original,
caracteristicele fiecăreia nemaifunc$ionând artificial, artificios și epigonic
în actul de crea$ie, ci la modul organic, firesc, încât trimiterile didactice la
atari resurse ar fi fastidioase.
În lucrările expuse culorile nu sunt niciodată „naturale”, nu func$ionează
ca materie de redare „realistă”, ci ca niște con$inuturi metaforice,
simbolice, onirice, având totodată o portan$ă metafizică. „Condi$iunea
ideală” ( ca să preiau o sintagmă mai veche a esteticii, de sorginte
kantiană) a lor emerge dintr-o „condi$iune materială” extrem de bine
marcată de valorile simbolice ale culorii în ac$iune plăsmuitoare.
Imagina$ia artistului produce o dinamică onirică a figura$iei, în care
corpul feminin e mereu un construct simbolic, de la carna$ia roz-mov-gri-
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zmeurie a corpului, precum, bunăoară, cea a unei făpturi acvatice ori
aceea a unei „arătări” de vis, absen$a detaliilor, cvasi-absen$a ochilor,
orchestrarea elementelor din jur, la stratificarea și secven$ionarea
suprafe$ei pictate, sau la prezen$a permanentă a unui fel de „scroll” în
compozi$ie – toate contribuind la impresia de „joc” (mai mult sau mai
pu$in ambiguu și polisemantic), ca și la eșafodajul ideatic al operei. Aș zice
că există un ce demonstrativ în lucrările plastice ale lui Ioan Aurel
Mureșan, ceea ce în fond nu $ine strict de o prezumtivă voin$ă de semnificare intelectual-culturală, ci definește chiar stilul personal al artistului –
un creator de natură complexă, dotat nu doar cu talent incontestabil și
instinct puternic ci și cu o autentică interioritate reflexivă, intelectuală,
bine nutrită cultural, subtilă, liberă spiritualmente, și cu o admirabilă
putere de control asupra dimensiunilor creatoare lăuntrice. În acest sens,
lucrările lui I.A. Mureșan nu sunt deloc producătoare de fornica$ie, de
pasionalitate primară, de senzualism fotografic, ci, dimpotrivă, sunt opere
de reverie, de contempla$ie și de eleva$ie spirituală. Rezultatul este că suntem chema$i să salutăm și să admirăm în crea$ia sa o victorie a competen$ei artistice, a harului unei individualită$i fericite în materie de expresivitate picturală ca și în cel al fondului simbolic atribuit compozi$iei și figura$iei pânzelor. Personalitatea artistului nu $ine atât de priceperea de a provoca sim$urile ci de arta de a înnobila facultatea de contemplare a păr$ii
nevăzute a „realiilor” printr-un discurs plastic în care cultura bine asimilată – și nu doar cea limitat circumscrisă vizualului – devine substan$ă
formativă, supusă unui exerci$iu complex în care citatul e doar o
componentă integrată viziunii artistice.
Pentru privitor mai profitabilă decât receptarea „în plen” , grosso-modo, a
compozi$iilor plastice este abordarea hermeneutică a con$inutului lor ideatic,
a viziunii plastice și a rezolu$iilor practice ale plăsmuirii lucrării. Nu po$i să
părăsești pur și simplu o lucrare cu o impresie de unică formulare sau chiar
cu un rezumat al unei evaluări ideatice de moment, pentru că, odată ajuns în
fa$a altei compozi$ii în constela$ie, ești rechemat, cu o bună obstina$ie, să
redescoperi că repetitivitatea, monocordia, leit-motivele nu sunt decât prilej
de a relua în altă cheie citirea „nara$iunilor” plastice mureșaniene.
Tot căutând formulări adecvate pentru a prezenta în aceste pu$ine și aride
rânduri – nu ale unui critic de artă, ci ale unui privitor din afara breslei,
obișnuit însă cu lectura – experien$a de contact cu această „Grădină a
desfătărilor” din Erotikonia, am găsit, cum e normal să se întâmple, o
solu$ie de încheiere: un fragment dintr-un poem de Leonard Cohen din
volumul recent apărut, intitulat Flacăra, în traducerea poetului Florin
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Bican. Mi se pare o bună încheiere pentru că în el e vorba tot de „Prezen$a
feminină esen$ializată”. Iată:
„Prezen$a feminină esen$ializată
Pe care bărba$i și femei o căutau s-o venereze
În «locurile înalte» din Biblie
Și la fel fac și azi
Când mergem de mână
Prin derutanta și sordida lipsă de sens
A vie$ilor noastre zilnice private și publice corectate și oficiale
Și deodată Ea e aici:
Pe de-a-ntregul născută din ea însăși
Imperioasă și atotprimitoare
Un puseu de energie șlefuită care nu taie aerul
Ci îl înmoaie îl aprinde moale
Jertfită pe altarul unei scări simple de piatră
Care în sine e o capodoperă a armoniei ascensiunii
Jertfită tainei frumuse$ii
Pe care nimeni nu îndrăznește s-o explice
Jertfită pentru motivele secrete
Cunoscute de to$i
Jertfită în obișnuitele condi$ii de urgen$ă
Și profunda certitudine interioară a perfec$iunii
Și-acum grădina ta
Nu mai are nevoie de aducere-aminte”
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Fardul ca sărbătoare (I)

Alte glasuri, alte încăperi (I)

Rosa canina

Păsările iubirii

Fântâna tinere!ii

Mondragon

Totem
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Kerekes Gyöngyi
În lucrările doamnei Gyöngyi Kerekes
predomină spontaneitatea atât în
abordarea temei cât și în alegerea
metodelor de exprimare.
Ierbarul nu trebuie privit ca o colec#ie de
frunze moarte, ci, dimpotrivă, ca o alcătuire minu#ioasă a dorin#ei de
identificare a subiectului cu obiectul.
Conceptul vedantin „Tat tvam asi”literal: „acesta ești tu”, care se referă la
rela#ia existentă între Absolut, lume și
fiin#a individuală, acoperă în mod conotativ întregul demers al autoarei. Este
vorba de fapt de uniunea dintre sufletul
individual și spiritual divin, în care „tat”
este conștiin#a pură, iar „tvam” conștiin#a
reflectată.
Gyuri Kazar
***
Cu ani în urmă, în ambian#a atelierului
din palatul Apollo din Oradea Gyöngyi
Kerekes îmi vorbea despre legătura sa
specială cu natura, cu grădina casei din
anii copilăriei. Acum, după 25 de ani de
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la acel dialog consemnat de mine în revista Familia, după etape creatoare
care merită prezentate, observăm că drumul său creator este marcat de
legăturile puternice cu natura din vremea copilăriei petrecute la Târgu
Mureș. Gyöngyi Kerekes a studiat designul vestimentar la Institutul de
Arte Plastice din Cluj, dar preocupările sale creative s-au îndreptat de la
început spre interpretarea proprie a viului, a plantelor. Încă de la început
în crea#iile sale experimentale încerca să exprime esen#a, valorile interne,
decojind straturile exterioare. Într-o lucrare a considerat că perdeaua de
plante ce acoperă unele calcane reprezintă un fel de „textile fără caracter
textil”, ca un covor imens cu model complicat de frunziș. Din proiec#ia
acestuia a rezultat un textil spa#ial modelabil. Încă de atunci era interesată
de efectele luminii și ale umbrei și de căutarea unui echilibru necesar vie#ii
în medii interdisciplinare.
Maria Zintz
***
Experien#a și cunoștin#ele însușite în ce privește două tradi#ii mari,
distincte în vizualizarea plastică, încrederea în plenitudinea naturii și a
spiritualită#ii, sensibilitatea reac#iilor fa#ă de cele mai delicate sau cele mai
grave fenomene, deopotrivă, cu care omul se poate confrunta vreodată,
toate acestea explică nenumăratele aspecte ale artei sale, dar lasă fără
răspuns o singură întrebare în mintea istoricului de artă: de unde provine
acea dragoste profundă care transpare încă din prima lucrare, dar
nuan#ează armonia eterică de culori și în cea mai recentă crea#ie? Poate a
adus-o din Paradis?
Keserü Katalin
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