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Pentru o istorie politicã a
literaturii române
ARGUMENT (SAU SCURTÃ PUNERE ÎN TEMÃ)
Dacã e foarte clar, ca un lucru de la sine înþeles, cã o istorie-istorie e
în primul rând o istorie politicã, adicã o istorie evenimenþialã a conflictelor de putere ºi a instituþiilor sau forþelor implicate, e la fel de clar cã
o istorie a literaturii e în primul rând o istorie esteticã, adicã o istorie a valorilor ºi a formelor literare, transformatã în cele din urmã într-o istorie a
capodoperelor. O istorie socialã, o istorie economicã, o istorie a vieþii religioase, o istorie a vieþii cotidiene sunt alte forme posibile de istorie (istorii
alternative non-evenimenþiale). Dar pentru istoria literaturii e posibilã ºi
altã formã de istorie decât istoria esteticã, derivat al unei istorii de constituire ºi rezistenþã a unui canon?
O istorie politicã a literaturii române se confruntã inevitabil cu
tradiþia cãlinescianã a unei istorii estetice a literaturii. Deocamdatã nu
avem tentative de istorii politice decât pentru perioada postbelicã ºi o singurã schiþã (rãmasã în stadiul de proiect) de istorie politicã integralã a literaturii române. Mã gândesc la cele scrise sau la cele proiectate: Anneli Ute
Gabanyi, M. Niþescu, Ana Selejan, Marian Popa, Eugen Negrici, ªtefan
Borbely ºi asociaþii (un mare proiect abandonat), Cornel Ungureanu,
Petre Anghel, Adrian Dinu Rachieru. Evident cã ideea centralã (intriga!)
este privitoare la raportul dintre istoria esteticã de tip cãlinescian ºi istoria
politicã postcãlinescianã a literaturii. Intrebarea esenþialã ar fi: cum ieºim
din epigonismul cãlinescian? Sau nu trebuie sã ieºim? E unicul model
posibil de istorie a literaturii? Perspectiva politicã e o ieºire (una dintre
multele posibile) de sub tirania unui model sau e o formã de corupþie a
esteticului ºi o eroare de gândire a istoriei valorilor? Cu ce instrumente ºi
cu ce concepte ar trebui sã lucrãm la o istorie politicã a literaturii române?
E aceasta o perspectivã localã, îngustã, limitativã, parohialã sau are resurse
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pentru o deschidere europeanã ºi o racordare la tendinþele occidentale
ale istoriei literare?

CE SE ÎNTÂMPLÃ ACUM LA NOI ÎN ISTORIA LITERARÃ?
Parcurgem un moment fast al istoriei noastre literare. Avem argumente din cel puþin trei registre.
(1) Primul, cel mai evident, ar fi acela al acumulãrii sintezelor de
istorie a literaturii române, fie istorii integrale (de la origini pânã în
prezent), fie istorii parþiale sau secvenþiale (cu o preferinþã manifestatã
îndeosebi pentru perioada postbelicã). Istoria lovinescianã a lui I. Negoiþescu (rãmasã neterminatã, din pãcate, ºi cam împinsã în uitare) ºi Istoriile
lui Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir sau Alex ªtefãnescu, istorii estetice
de sorginte cãlinescianã în viziunea criticã adoptatã ºi în ierarhia de valori
promovatã, au creat veritabile evenimente în presa literarã ºi în viaþa literarã. Alte istorii, cu alte opþiuni, au rãmas în umbrã, din motive care ar merita analizate.
(2) Al doilea argument îmbucurãtor vine dinspre promoþiile cele
mai tinere de istorici literari, care au dat monografii importante, sinteze ºi
reconsiderãri radicale, profund înnoitoare, ale unor teme sau scriitori.
Putem vorbi încrezãtori de o nouã istorie literarã, bazatã pe alte principii
decât acelea care absolutizeazã criteriul estetic. Diferenþele de abordare ºi
de înþelegere a faptului literar au creat ocazii de rupturi ºi polemici ce se
vor accentua în divergenþe mai mari dintre generaþiile ºi ºcolile de istorie
literarã, din câte putem cu uºurinþã prevedea.
(3) Al treilea argument care pune în vedetã istoria literarã pe ecranul
actualitãþii vine în prelungirea fireascã a celui anterior ºi priveºte tentativele de ieºire categoricã din constrângerile tradiþiei româneºti ale istoriei literare, cel mai adesea redusã la cãlinescianism, o ieºire atât în direcþia
unei racordãri la o problematicã occidentalã (cum ar fi impactul globalizãrii, de exemplu), cât ºi în direcþia unei eliberãri de exclusivismul estetic
al istoriei literare, îndãtinat în postcãlinescianism. E, de fapt, un blocaj, sã
o spunem rãspicat, dar un blocaj pe cale de a fi depãºit sau surmontat.
Aceastã diversificare a opþiunilor teoretice ºi practice de metode în istoria
literarã s-a ºi produs, mult mai târziu decât desfãºurarea aceluiaºi fenomen
în critica ºi în teoria literarã. Istoria literarã se prezintã ºi ea, cu destulã
dezinvolturã, la acest banchet al internaþionalizãrii, al racordãrii la spiritul
timpului, prin cei mai bine informaþi ºi mai bine pregãtiþi conceptual ºi
instrumental istorici literari din cele mai noi generaþii, cãrora mã raliez cu
oarecare sfialã ºi scrutãtoare îndrãznealã.
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Fenomenul înnoirii istoriei noastre literare nu începe azi ºi nu a
început ieri, el are antecedente care ar merita reliefate, dar nu e aici locul.
Pot doar sã afirm cã unele dintre tentativele de înnoire sunt deja perimate,
cum vor fi ºi acelea pe care le încercãm sau le prefigurãm acum. Ceea ce
nu înseamnã cã nu meritã sã încercãm ºi sã ne întrebãm ce joncþiuni se
pot face pentru a aduce schimbarea necesarã. Revalorizarea unor tradiþii
interne poate fi o soluþie: întoarcerea la Pompiliu Eliade, la Dumitru
Popovici sau, mai încoace, la Alexandru Duþu, la Paul Cornea, la Nicolae
Balotã, la Z. Ornea, la Adrian Marino, contemporani cu unii dintre noi,
prin reconsiderãri strategice, ar fi în mãsurã sã aducã modificãri considerabile pentru a ieºi din parohialismul nostru mulþumit cu perspectiva
localã ºi naþionalã. O întoarcere pentru a duce mai departe premisele
unor experienþe fertile. Dar problema aceasta (ce putem valorifica din
tradiþia istoriei noastre literare) ar fi o altã discuþie.

SUGESTII POSIBILE DIN NOUL ISTORISM.
BENEFICIILE ºI RISCURILE ACESTEI ALIANÞE
Opþiunea pentru o istorie politicã a literaturii nu trebuie înþeleasã
ca o agresiune împotriva unei istorii estetice a literaturii. Þin sã subliniez
acest lucru de la început. Mi-am propus sã analizez situaþia actualã, principiile, instrumentele, implicaþiile ºi consecinþele unei istorii politice a literaturii române ca o alternativã la o istorie esteticã. Ea însãºi, istoria politicã,
beneficiazã de o serie de alianþe metodologice ºi ideologice de datã recentã, considerate mai mult sau mai puþin onorabile.
Revendicarea de care urmeazã sã vorbesc nu a fost invocatã pânã
acum, dupã ºtiinþa mea. Dar nici o discuþie teoreticã serioasã despre o istorie politicã a literaturii politice a literaturii române nu a fost declanºatã
pânã acum, dincolo de unele tentative de adoptare ºi dincolo de formularea unor proiecte.
I. Problema unei istorii politice a literaturii derivã, în mod inevitabil,
dupã pãrerea mea, dintr-un fond mai larg de idei ºi situãri în câmpul
fenomenului american al Noului Istorism (New Historicism). Genealogia
pe care o propun ar merita o discuþie specialã (mai extinsã de cât am realizat-o eu aici), o discuþie bazatã pe o bibliografie adecvatã ºi cuprinzãtoare,
pornind cel puþin de la antologia lãmuritoare din 1989 realizatã de Harold
Aram Veeser, The New Historicism, esenþialã pentru acest subiect, dar,
bineînþeles, nu suficientã. Definit ca o formã postmodernã de istoriografie, Noul Istorism ancoreazã opera literarã într-un context material ºi
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cultural ºi o face dependentã sau explicabilã parþial deopotrivã printr-o
istorie a structurilor sociale ºi o istorie a ideilor, o preocupare mai veche,
conturatã în anii 1950. Harold Aram Veeser rezumã astfel principiile de
bazã ale Noului Istorism, în prefaþa la antologia sa din 1989:
„1. Toate actele expresive sunt încorporate într-o reþea de practici
materiale;
2. Orice act de demascare, de criticã ºi de opoziþie foloseºte instrumentele pe care le condamnã ºi riscã sã cadã pradã praticii pe care o
expune;
3. «Textele» literare ºi non-literare circulã inseparabil;
4. Nici un discurs, imaginativ sau arhivistic, nu oferã acces la adevãruri imuabile, nici nu exprimã o naturã umanã inalterabilã;
5. O metodã criticã ºi o limbã adecvatã pentru a descrie cultura sub
capitalism participã la economia pe care o descriu.” (Veeser, ed. The New
Historicism, Routledge, Chapman and Hall, 1989, Introduction, p. XI)
Am putea dezvolta de aici, printr-o translare creativã, principiile
unei istorii politice a literaturii române postbelice, dacã suntem de acord
cã reacþiile culturii la capitalism sunt similare cu reacþiile culturii la dictatura socialistã sau la comunism. Dar, în fond, ne putem considera în posesia unor principii universal valabile pentru a analiza cultura sau literatura din orice regim politic. Oare? Unele dintre aceste adevãruri nu sunt departe de niºte banalitãþi acceptabile fãrã prea mult efort de aparat critic ºi
de metodã ºtiinþificã.
Nu aº vrea însã sã acreditez ideea (care îmi era necunoscutã pânã de
curând) cã o istorie politicã a literaturii române este o aplicaþie a Noului
Istorism american. Nu ar fi adevãrat. Vreau doar sã subliniez cã o astfel de
joncþiune între Noua Istorie Literarã ºi Noul Istorism este pe cât de profitabilã pe atât de inevitabilã. Existã cel puþin o deosebire considerabilã.
Istoria politicã a literaturii condiþioneazã literatura de politicã, în mod
direct, nu de economie. De aici derivã multe modificãri de viziune criticã
– e adevãrat: de nuanþã, nu de substanþã, dar importante. Ce ne transmite
însã Noul Istorism foarte ferm este, pe de o parte, necesitatea de a încorpora orice act expresiv „într-o reþea de practici materiale”, ºi, pe de altã
parte, relativizarea literarului ºi relaþionarea lui obligatorie cu nonliterarul. Acest ºir de determinaþii (un fel de materialism dialectic renãscut)
poate avea pentru noi conotaþii suspecte privitoare la o perspectivã ideologicã pe care o considerãm compromisã ºi compromiþãtoare.
II. Suspiciunea faþã de o astfel de perspectivã criticã sau poate chiar
vulnerabilitatea metodei de cercetare vin, pentru noi, cei din Est, mai sensibili la asemenea conexiuni, din ancorarea Noului Istorism în marxism –
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spus foarte pe scurt ºi foarte direct. Un asemenea mod de gândire, materialist prin excelenþã, exploatând modelul unui determinism bazã/suprastructurã, ne apare ca inacceptabil sau chiar detestabil. Noi nu suntem
doar post-marxiºti, ci idealiºti ºi putem accepta cel mult, adicã în cel mai
rãu caz, o dependenþã a literaturii de un context cultural ºi de o istorie a
ideilor - ºi nici într-un caz o condiþionare a literaturii de structuri economice, sociale ºi politice. Noi tindem sã credem cã literatura nu depinde de
nimic. Onorabilitatea noastrã post-comunistã, a celor din Estul Europei,
de oameni pãþiþi, ne cere sã fim anti-marxiºti. Cu astfel de rezerve, izvorâte
dintr-o principialitate ideologicã fundamental anti-marxistã, nu putem
înainta în aceastã direcþie ºi pe aceastã pistã înnoitoare în subiectul nostru. S-ar putea ca un asemenea pact cu Noul Istorism american sã ne
creeze falsa impresie a unei întoarceri la o criticã sociologicã remaniatã de
tip Lucien Goldmann, cu omologiile lui, sau altcineva din aceastã sferã. S-ar
putea chiar arunca anatema de gherism ºi acuza a fost pronunþatã la
adresa stângismului noii istorii literare. Temerea trebuie însã înlãturatã
printr-o aprofundare a diferenþelor.
III. O altã problemã dificilã ºi controversabilã derivã din intersectarea sferelor a douã mari tendinþe dezvoltate în ºtiinþele umaniste
occidentale în ultima jumãtate de secol: Noul Istorism, despre ale cãrui
minime implicaþii posibile tocmai am vorbit, ºi studiile culturale. O istorie
politicã a literaturii o vãd însã foarte ferm delimitatã de studiile culturale.
În ochii apãrãtorilor unei istorii literare strict estetice, de provenienþã croceanã sau cãlinescianã, alunecarea istoriei literare pe teritoriul studiilor
culturale ar fi un pãcat de neiertat, nu doar un compromis oarecare,
pasabil sau ameliorabil printr-o altã deschidere de orizont, ci pur ºi simplu
o acþiune compromiþãtoare care închide porþile oricãrui dialog între o
istorie esteticã ºi o istorie politicã a literaturii.
Iar eu vãd opþiunea teoreticã ºi practicã pentru o istorie politicã a
literaturii nu ca pe un mod de evacuare ireversibilã a unei istorii estetice,
ci ca pe o alternativã ºi o necesitate vitalã de a împrospãta punctul de
vedere asupra operei luând în considerare ºi alte elemente, dimensiuni ºi
coordonate ale ei. În cele din urmã, o istorie strict esteticã se face vinovatã
de un reducþionism al gustului care raporteazã totul la o subiectivitate limitatã, oricât s-ar strãdui sã-ºi depãºeascã limitele. Opera privitã în sine
trebuie contrabalansatã de opera privitã în context – iatã un adevãr elementar cu care s-ar putea sã fie de acord ambele pãrþi. Depinde ce înseamnã
acest context.
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Asterisc
Gheorghe Grigurcu

„Nu poþi crea
decît limitîndu-te”

Nu poþi urma decît drumul ce þi s-a dat, de aceea inventezi un
altul, rãsfãþîndu-te în imposibil. Dacã am avea putinþa de a alege între
mai multe destine, ficþiunile ce le producem s-ar ofili.
*
Fanatismul sufletului naºte pasiunile. Fanatismul minþii naºte ideologiile opresive.
*
„De cîte ori aud vreun om de ºtiinþã pronunþînd cuvîntul «metodã», am impresia cã vãd un ºarpe care a înghiþit penibil un corp mai
mare decît el.” (Blaga)
*
„Mã încearcã oareºcare îndoialã ºi nedumerire în faþa oamenilor
gata a suferi pentru o idee sau de a îndura chiar martirajul pentru ea,
cãci, în cele mai multe cazuri, aceiaºi oameni, în condiþii schimbate, se
aratã dispuºi sã-ºi impunã ideea prin orice mijloace – chiar ºi prin
crimã.” (Blaga)
*
Virtuozitatea: o epuizare somptuoasã, care se prelungeºte
indefinit.
*
Final de septembrie 2004. Aflu cu surprindere, din România literarã, cã a murit, la cincizeci de ani neîmpliniþi, poetul Ioan Chichere.
Nãdãjduiam sã-l cunosc personal, într-o bunã zi. Îmi trimitea de la Reºiþa
cãrþile lui din ce în ce mai convingãtoare, conþinînd un vibrant lirism de
boem ros de-o joasã provincie, de parcã s-ar fi aflat mereu într-o salã de
aºteptare sordidã a miracolului. A fost, din cîte am auzit, factor poºtal,
purtînd în geantã de bunã seamã scrisori adresate unei eternitãþi ipotetice. Îmi mãrturisea într-una din dedicaþiile sale jucãuºe (una era adre-
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satã poetului Gheorghe Grigurcu din partea… eseistului I. C.!, poate ultima) cã se dedã unei „beþii înalte”. Cît de „înaltã” a trebuit sã fie aceastã
„beþie” dacã l-a absorbit ca un vîrtej, ridicîndu-l intempestiv în ceruri? L-am
preþuit de la depãrtãri, care, iatã, au cãpãtat un caracter definitiv.
*
Moartea: o confruntare cu singurãtatea. Este actul nostru cel mai
personal. Naºterea ne proiecteazã în biologie, deci într-o serie proliferantã, pe cînd moartea ne scoate din serie, ne individualizeazã tragic.
Odatã pentru totdeauna.
*
Performanþe: elocinþa (fastidioasã) care are efectul tãcerii, tãcerea
(sugestivã) care are efectul elocinþei.
*
În materie de bogãþie ºi de glorie, cum s-ar zice, pofta vine
mîncînd. Pentru cã ambele se întemeiazã pe iluzia cantitativului
pseudoinfinit, pierzînd din vedere calitatea prin sine a infinitului.
*
Pînã ºi cele mai mãrunte adevãruri sunt seminþe ce vor rodi cîndva.
Minciuna e în sine sterilã, adevãrul e în sine fertil.
*
Într-un fel, boala e mai virtuoasã decît sãnãtatea. Pe cînd cea de-a
doua se mãrgineºte la dorinþele fireºti, de revenire la normalitate, cea
dintîi e dispusã a favoriza dorinþele nesãbuite, vicioase.
*
„Cea mai enervantã ºi pernicioasã formã de tutuialã este (…) cea
consideratã «de tip occidental». Suni, de pildã, la o firmã, în interes de
serviciu, ºi îþi rãspunde o voce «profi» dîndu-ºi doar numele mic:
«Roxana». În prima clipã, te gîndeºti cã, pe vremuri singurele profesioniste care n-aveau (nevoie de) nume de familie ºi erau (re)cunoscute
numai dupã diminutiv lucrau în «firmele» cu felinar roºu – Mimi, Lili,
Mitzi etc. Imediat însã, «vocea» pluseazã ºi te ia «la per tu», deºi nu v-aþi
vãzut niciodatã: «da, Mircea, OK»; iar cînd, la sfîrºitul convorbirii, îþi
plaseazã ºi un «pa, o zi bunã», aproape cã începi sã fantazezi… Tot aºa la
televizor, în emisiunile de divertisment: vedetele cu caº la gurã vor sã fie
«la per tu», în direct, cu venerabilii actori sau universitari. De ce? «Aºa e-n
Occident». Regret, dar «în Occident» nu e aºa. Nemþii nu ies cu una, cu
douã din Herr ºi Frau, pentru italieni rangul sau gradul sunt în continuare importante în adresare (professore, avvocato, dottore), iar
francezii – vorba unei colege – ºi dupã ce fac amor îºi vorbesc tot cu
vous. Ideea cã tutuiala e «ca-n Occident» a pãtruns în unele minþi care-ºi
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închipuie cã, în englezã, You înseamnã tu. Nu înseamnã nici tu, nici
dumneavoastrã (sau înseamnã ºi una ºi alta), nu marcheazã nivelul de
politeþe ºi, în orice caz, în filmele americane putem vedea cum
funcþioneazã regula stabilirii convenþiei: «call me Bill», «OK, Bill»” (Mircea Vasilescu, în Dilema veche, 2005).
*
Fireºte, orice poet e întrucîtva ºi actor. Dar un actor care se produce doar pentru sine, pe o scenã care e propriul sãu suflet (a nu se
avea în vedere teatralitatea exterioarã, trucurile retorice ale prezenþei
sale publice, care-i care pot prejudicia poezia).
*
Cu cît mai accentuatã e intenþionalitatea (tendenþiozitatea) creatorului, cu atît acesta e mai obosit. Cînd se aflã «în formã», vlaga creaþiei
o risipeºte.
*
Inteligenþa, extrovertitã prin natura sa, aspirã sã vorbeascã mai
mult, înþelepciunea, introvertitã prin natura sa, tinde sã tacã mai mult.
*
Autentica profunzime nu dã nicicînd dovadã de suficienþã. Nu
evitã notele de „naivitate” de care inteligenþa convenþionalã se fereºte ca
de-un pericol mortal.
*
Din punct de vedere tehnic, virtuozitatea e o virtute, însã din
punct de vedere spiritual se poate asocia cu o insuficienþã deschizînd
drumul unei „cãderi” precum cea a unor îngeri ce ºi-ar admira timbrul
vocii sau caligrafia miºcãrii.
*
„Nu scapi de un lucru, ocolindu-l, ci trecînd prin el.” (Cesare
Pavese)
*
Din pãcate, nu o datã, un mare creator alunecã în neglijenþe ce traduc, chiar dacã inconºtient, lipsa de modestie, o lãbãrþare a personalitãþii prea sigure pe sine. Un „minor” poate fi, prin compensaþie, mai disciplinat, mai omogen formal.
*
Nu poþi crea decît limitîndu-te. Creaþia depinde de inteligenþa
intuitivã cu care accepþi limita salutarã a formulei tale.
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Dar de carte
Ioan Moldovan

ION BUDAI-DELEANU
ÞIGANIADA SAU TABÃRA ÞIGANILOR
VERSIUNE MODERNIZATÃ ºI EDIÞIE DE CRISTIAN
BÃDILIÞÃ
C. Bãdiliþã mãrturiseºte cã a urmat cu fidelitate
ediþia de referinþã a lui Florea Fugariu, publicatã
în 1969 ºi reeditatã de mai multe ori, „un model
de profesionalism ºi erudiþie”, dorind sã dea prin
propria-i versiune o Þiganiadã „într-o limbã
[românã ] modernã, clarã, accesibilã ºi curgãtoare”. Este vorba de a aduce în actualitate „o
capodoperã a cãrei soartã n-a fost pe mãsura
anvergurii sale” ºi, mai ales, de a „deschide gustul
tinerelor generaþii pentru Þiganiada”. În Notã
asupra versiunii de faþã, C. Bãdiliþã invocã încã
o datã –în consens cu toþi cei care au comentat
aceastã operã – soarta vitregã a creaþiei lui Ioan
Budai-Deleanu (Ioan este prenumele, fapt
demonstrat), faptul cã ea „n-a putut influenþa la
timp ºi decisiv cultura noastrã”. „Dezideratul
meu – precizeazã „modernizatorul” – a fost sã
limpezesc aceastã capodoperã (în ochii mei, cea
mai completã capodoperã a literaturii române),
sã o fac comprehensibilã de la prima ochire, sã-i
redau cursivitatea.” (sublinierile sunt ale lui C.
Bãdiliþã). Deocamdatã nu avem cum sã mãsurãm
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gradul de reuºitã al tentativei, dar nu lipseºte o
precizare esenþialã: „Versiunea mea nu
înlocuieºte Þiganiada originalã. E destinatã sã le
faciliteze drumul cãtre ea cititorilor nespecialiºti
în limba românã veche ºi sã le deschidã pofta de
lecturã a importantei capodopere.” Statutul de
capodoperã al Þiganiadei lui Ioan BudaiDeleanu e asigurat, în opinia autorului versiunii
„modernizate”, de faptul cã putem gãsi în ea „tot:
de la umor, simþ al limbii, talent ºi inteligenþã
scãpãrãtoare pânã la adâncime teologicã ºi filozoficã, înþelepciune ºi intuiþie politicã”.
E cu totul îmbucurãtor faptul cã, relativ insistent,
apar noi abordãri ale capodoperei lui Ioan
Budai-Deleanu (menþionãm aici ºi Povestirea
Þiganiadei a lui Traian ªtef), menite sã
reconfigureze locul acesteia în universul literaturii ºi culturii române, într-un proces de necesarã restituire patrimonialã.
***

GEORGE COºBUC ºI BLAJUL
ANTOLOGIE ºI PREFAÞÃ DE ION BUZAºI
Ion Buzaºi, cunoscut devot al culturii ºi literaturii
ªcolii Ardelene, în sensul larg al sintagmei, este
realizatorul unei antologii (cu titlul de mai sus) ºi
al prefeþei acesteia, în care sunt aduse în atenþia
actualitãþii relaþiile poetului nãsãudean cu „mica
Romã”, autorul având ambiþia sã adune între
copertele opului sãu „tot ce s-a tipãrit despre
acest capitol din biografia lui Coºbuc.” Tatãl poetului Coºbuc, preotul Sebastian Coºbuc, fusese
absolvent al ºcolilor blãjene, poetul însuºi
poposind relativ des în Blaj, chestiuni clarificate
în studii precum cele realizate de ªtefan
Manciulea, Radu Brateº ori, cel mai recent,
Lucian Valea. Poetul a scris despre Blaj ºi
oamenii lui, despre Câmpia Libertãþii, a colabo-
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rat sporadic la câteva reviste blãjene etc. Despre
toate acestea aflãm din prefaþã, cum ºi despre
prima tezã de doctorat dedicatã operei lui
Coºbuc, datoratã unuia dintre profesorii Blajului,
Emil Sabo, în completarea unei lucrãri anterioare de licenþã a lui Al. Ciura în care se face o
paralelã Eminescu-Coºbuc. Tot o paralelã oferã
Ion Buzaºi între oda închinatã lui T. Cipariu de
G. Coºbuc ºi oda închinatã de Eminescu lui Aron
Pumnul.
Capitolele antologiei sunt: Pagini despre Blaj,
Emil Sabo, George Coºbuc, studiu de istoria literaturii române - prima tezã de doctorat despre
viaþa ºi opera poetului, Al. Ciura, Eminescu ºi
Coºbuc. Note comparative, Evocãri, Poezii publicate în ziarele ºi revistele blãjene, Încrestãri în
presa blãjeanã. La Anexe gãsim fotografii cu
clãdiri blãjene, scriitori, locuri, coperte relativ la
subiectul antologiei.
O carte scrisã cu pasiune ºi pricepere, calitãþi
întotdeauna prezente în lucrãrile istoricului
(inclusiv literar) Ion Buzaºi.
***

SÃLUC HORVAT,
DE LA ION AL GLANETAºULUI LA APOSTOL BOLOGA –
DOI EROI, DOUÃ DESTINE
Noua carte a profesorului bãimãrean, director al
revistei „Nord Literar” ce apare la Baia Mare, vine
firesc în continuarea celor de dinainte,
circumscrise, majoritatea, – cum spune Mircea
Muthu în Cuvânt înainte – „instrumentarului
alcãtuit, în general, din mãrturisiri/ interviuri,
biografii, dicþionare, repertoare tematice º.a.,
fiind „destinat cu precãdere vârstelor formative
din mediul liceal”. Aici e vorba de cele douã
romane rebreniene, Ion ºi Pãdurea spânzuraþilor, fiind vizate chestiuni de biografie a
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autorului, ediþii antume ºi postume, reacþii critice într-o selecþie elocventã (cap. III, subcap.
Receptarea romanului), tematicã, Indice alfabetic al personajelor din romanul Ion , prezentarea
personajelor din Pãdurea spânzuraþilor, bibliografie ºi referinþe critice. Sãluc Horvat este, cum
iarãºi bine subliniazã prefaþatorul, „un profesionist familiarizat cu literatura, nu numai ficþionalã,
restituitã de posteritatea lui Liviu Rebreanu.”
O simplã redare a sumarului cãrþii indicã
limpede obiectul ºi metodele de cercetare a
acestuia: Capitolul I. Liviu Rebreanu – creatorul
romanului românesc modern, Capitolul II.
Romanul Ion. Un proiect epic amplu. Capitolul
III. Liviu Rebreanu. Pãdurea spânzuraþilor,
Indice alfabetic al personajelor romanului Ion,
Personajele romanului Pãdurea spânzuraþilor,
Bibliografie ºi Referinþe critice.
În aceastã elaborare, la fel ca în cãrþi anterioare
(de exemplu: Mihai Eminescu. Dicþionar cronologic, De la Titu Maiorescu la Petru Creþia,
Cronici ºi comentarii literare etc.), profesorul ºi
istoricul literar Sãluc Horvat rãmâne acelaºi
cercetãtor pasionat ºi rãbdãtor, atent la filiaþii,
preocupat de contribuþiile anterioare la
cunoaºterea cutãrui subiect abordat, cãutând
precizia, concizia dar ºi expresivitatea redactãrii,
dimensiuni fireºti la un dascãl de biblioteconomie ºi la un spirit cãruia ordinea ºi utilitatea îi sunt vectori de bazã.
Concluzia nu poate fi decât aceasta: „Cursive ºi,
mai ales, exemplificative, circumscrierile convergente din cele douã romane alcãtuiesc un necesar îndreptar în procesul de receptare corectã ºi
atât de utilã astãzi a celor douã capodopere literare.” (Mircea Muthu).
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MITROPOLIA ROMÂNÃ UNITÃ CU ROMA,
GRECO-CATOLICÃ.
ACADEMIA ROMÂNÃ ºI BLAJUL
La împlinirea a 150 de ani de la înfiinþarea
Academiei Române, un colectiv de autori sub
coordonarea Episcopului Claudiu Lucian Pop al
Curiei Arhiepiscopiei Majore Blaj, publicã acest
volum omagial cu binecuvântarea Cardinalului
Lucian Mureºan, Arhiepiscop Major al Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolicã. Ab initio, în Academia Românã ºi Blajul, Ion Brad
scrie: „Nu ºtiu dacã existã o altã localitate din
þarã, în afara Bucureºtilor, care sã fi numãrat,
încã de la întemeierea Academiei Române, care
sã se poatã lãuda cu atâtea câte a numãrat Blajul,
cu ºcolile lui celebre, mai în vârstã cu un secol
întreg.” Sunt portretizaþi membrii Academiei
Române (titulari, corespondenþi, de onoare), de
la cei din secolul XIX – Timotei Cipariu (care
este ºi membru fondator), George Bariþiu, Iacob
Mureºianu, Aron Densusianu, Ioan Micu
Moldovan, Victor Mihali de Apºa – pânã la academicieni de veac XX ºi XXI: Ioan Bianu, Augustin
Bunea, Enea Hodoº, Iuliu Hossu, Vasile Suciu,
Iuliu Maniu, Ion Agârbiceanu, Alexandru Borza,
Silviu Dragomir, Iuliu Haþieganu, Sigismund
Toduþã, Alexandru Todea, Lucian Mureºan.
Grupul de autori (format din Pr. Cristian Barta,
Sorin Nicu Blaga, Ana Boariu, Ion Buzaºi, Livia
M. Bodea, Pr. Ioan Fãrcaº, Ana Hinescu, Viorica
Lascu, Nicolae Mãrgineanu, Ion Moldovan,
Alexandru Petãrlecean, Andrei Roman, Pr.
Anton Rus, Adrian Solomon, Delia Þãlnar) asigurã prezentarea tuturor academicienilor legaþi
într-un fel sau altul de Blaj, între care se cuvine a
fi amintiþi ºi Alexandru Papiu Ilarian, Tiberiu
Brediceanu, Emil Haþieganu, Silviu Dragomir,
Octavian Fodor, Corneliu Coposu, Octavian
Lazãr Cosma, Nicolae Hâncu º.a.
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Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef

LOUSE
CÎNTUL VIII
SAU BÃTÃLIA ÎN VORBE ºI FAPTE A LUI LOUSE CU PURICELE
PENTRU CORPUL LAVINIEI, CREZÎNDU-SE EI ENEA, ODISEU,

AHILE, AIAS, TURNUS, TANDALER SAU TELEORMANICUS

O trîntã cum n-a fost în poveºti
Între eroi noroade ºi oºtiri
Se-anunþã cu toba de birãul
Ce cheamã obºtea la strictã adunare
Primul puricele ridicã mãnuºa
Duelului cu altul ca ºi el
Dar ajuns mai tîrziu
Nu-n ceasul prim
Ci în acela ce urmeazã
Ocupãrii scaunului rîvnit
A locului cãlduþ
A vrerii împlinite
De unde vii sã-mi tulburi
Statornicia ºi sîngele cald
Sînt parte eu din acest corp
Ce m-a primit
ªi somnul i-l veghez
ªi moliciunea i-o-nsemn

18

Louse (fragment)
ªi-n arcuirile lui îmi gãsesc sãlaºul
ªi-n ascunziºurile lui îmi creºte neamul
ªi saltã mititeii
Ca niºte purceluºi întrecîndu-se
Sã ajungã la þîþã
Nu este-n lume piele mai albã
ªi mai subþire
Nici rochie mai bine rotunjind
ªoldurile pe care alunecã
Precum înserarea
Apoi aº zice eu
într-o necuvenitã interpolare
Nici cale mai bãtutã
De-al poeþilor ghes
Ciupind cu sîrg întruna struna
Cu versuri ºi cîntãri a cuceri cununa
Pe care ea însãºi
Muzã dintîi a þãrii celei noi
O-nmîna
Ori sã-i întoarcã privirea
S-o vadã din profil dacã nu alta
Se-ngustau sub ferestre
Barzii noºtri cam costelivi
ªi cu bãºica goalã
Foindu-se sã schimbe eternul cu nimicul
Cum au mai fãcut ºi-n alte vremuri
De-i pomeneºte vestitul lord Byron inamicul
Ba ºi de noi vorbeºte oarecum
Punîndu-ne pe frunte foi mãrunte
Nu de laur
Pentru sujet ºi amãnunte
ªi þopãia ca o bîlbîialã puricele
Stãtut la ºcoala rãsplatei
Bîlbîindu-se el însuºi
– Sã pleci dintre pureci pe-ale Satanei poteci
Cum ai venit
În peruci sã stai sã zaci la cazaci
La saºi în ºase saci
– Ba tu sã stai în bãºici
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Fãcute de urzici
Pe spetele ºiroind de sudoare
Pe zalele de la fermoare
Aºa începurã-a se speti cu bãtaia
Ca Odiseu cu Aias
Dornici sã biruie
Sã se prindã de brîu
Sã se ridice unul pe celãlalt
Sã se-mpingã în gol
Puricele tot spera o-mpãcare
Cã loc aveau îndestulat
ªi vrednici cîºtigãtori amîndoi
Puteau lua rãsplatã
Cînd sãri Louse pe-un vîrf de floc
Cu armele-ndreptate spre-al duºmanului piept
Gata sã descalece lîngã fîntîna
Cu puteri mãsluite în care-ºi aruncã momeala
Iubitorii de somon
ªi porumbiþele se scaldã ºi le duc în cioc
Strop dupã strop
Celor cãzuþi din ale dragostei îmbrãþiºãri
Spre-a le-ntãri credinþa în viaþa de apoi
Un mãreþ erou se-nchipuia pãduchele
Într-un car la care doi zmei trãgeau
Cu copite de-aramã
În haine de aur îmbrãcat
Cu bici de aur îndemnînd telegarii
Gata sã treacã peste ape zburînd teleguþa
Fãrã sã-ºi ude el mantia
Sã zboare peste porþi ºi nopþi
Sã dea lupta nebunã
ªi se luptarã zi de varã
Se lovirã mai cu urã
La Buzãu la întorsurã
Louse tot cãutînd cu arcul
Puricele sãltãreþ
Printre maici copile stareþ
Sã-l þinteascã schilodeascã
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Cum e schilodit poporul
Cînd se dã la patru ani
Buletinul ºi ºtampila
Într-un dans cu periniþa
Pusã-n mijloc de covor
Sã-ngenunche cei ce vor
Avutul sã-l dea la stat
Sã se-ntoarcã-n sat argat
La nevastã ºi copaie
Unde i-a rãmas o oaie mai de neam
De unire-n Calafat
A apei celei dulci cu peºtele sãrat
’Nainte ca berbecu’ la Istanbul sã plece
ªi pielea-i sã se-ntoarcã împãturitã-n zece
De-ntins unde se-ntind amanþii
Un purice se bate c-un pãduche
Care sã-nþepe-un corp înfierbîntat
În locul descoperit de Lavinia
În timp ce-ºi împleticeºte picioarele
Peste mijlocul plin de rãni al lui Enea
Din care sîngele mai curge
Ca picurii dupã o ploaie de varã din
Acoperiºul mãtãsos ºi roz ºi roºu
Pe care mai cîntã cocoºu’
Furia coborîtã
Din cer pe pãmînt între cucuvelele
Cu cîntec cobitor
Ce-i vesteau pãduchelui bunã soartã
Lovi scutul puricos cu aripile ei
Sã-i scadã puterile
Sã-l prindã moliciunea
ªi glasul îi pieri de spaimã
Cînd o zãri ºi-nþelese cã nu-i chip de cîºtig
Cã e chiar pasãrea blestematã
Cu þipãtul de moarte
Aducînd în lume o poruncã de sus
Nu se lãsã totuºi ºi aruncã spre Louse o piatrã
Dar nu ajunse pînã la el
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ªi-i spuse pãduchele
Schimbã-te în orice sau cere aripi
Sã te înalþi la cer
Ori sã cobori în mãruntaiele pãmîntului
Dar piei din calea mea de vrei
Sã nu-þi gãseºti pieirea
În astã clipã de-ncordare a corpului fecioarei
La care puricele se viteji ca un taur cu ochii închiºi
Nu de tine mã tem nimic lãudãros
Ci de soarta precarã a mea
Trebuind sã pãrãsesc mereu un loc binecuvîntat
Pentru altul poate dupã zãbrele
ªi renunþã la luptã
În faþa lui Louse ce mai pãstrase ceva
ªi din puterea de guzgan
Simþi atunci ca-n vis
Neputinþa
ªi picioruºele-i cãzurã sleite alunecînd
Pe patul cu piei de cãprioarã
Dar nici acolo nu-l pierdu pãduchele
Ci-l zdrobi asurzitor de o unghie încarnatã
A lui Enea
Înainte de-a apuca sãrmanul sã cearã milã
Ori sã-l înduplece cu vorbe dulci
Sã-i destãinuie un mare secret al Laviniei
Ori sã-i arate toate ascunziºurile
Din cãrþile nelegiuite
Aºa se-ncheie bãtãlia
ªi Louse se-ntinse sigur de el
Singur stãpînitor
Gata sã-ntemeieze sub oblãduirea tinerei regine
O nouã þarã latino-lituanã
Un nou neam carpatin Guzgano-pãduchios
Cu forþele ascunse în peºteri secrete
Unde se-ntretaie energiile celeste
ªi cîntec de laudã îi cîntã poetul orb
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O mussolinianã:
Ileana Busuioceanu
Literaturii îi cam plac jocurile cinice ºi rãzbunãrile perfide.
Bunãoarã, un amãrît ca Bacovia abia reuºea sã-ºi scoatã Plumb în 300 de
exemplare, pe cînd Ileana Busuioceanu îºi editeazã Lumini în þara
mea1 în peste 1000 de exemplare (ºi nu e singura; pare un tiraj standard
pentru toate poetele uitate; ºi Ana Vogel ºi-a tras mai bine de 1000 de
exemplare din Strada X). Gluma aceasta cu tirajul s-a rãzbunat, fireºte,
crunt. Pe Ileana chiar prea crunt, cãci nu se mai ºtie aproape nimic
despre ea (sper sã fie doar cazul meu). În orice caz, nimic dupã rãzboi,
dupã cîte ne spune Z. Cârlugea.2 Înainte vreme a fost profesoarã la Tîrgu
Jiu ºi ar fi publicat prin Amicul tinerimii, Gorjanul ºi Foaie pentru suflet.
Cârlugea ºi reproduce cîte ceva din comentariile gorjene care au întîmpinat – cu amabilitate - volumul Ilenei ºi constatã, rãsfoind articolele
publicate de ea, cã ar fi fost o mussolinianã exaltatã, care-ºi exhiba „credinþa aproape misticã în misiunea providenþialã a Ducelui” ºi vibra
entuziast la resurecþia „Noii Rome”. Dacã aºa a fost, nu-i de mirare cã
dupã rãzboi a dispãrut (literar, nu literal). Poeziile, zice Cârlugea, ar fi
unele „de sensibilitate nostalgicã, de graþie ºi candoare”, cu „multã pastã
etnograficã”. Nu-i la fel de amabil Octav ªuluþiu, care zice cã Ileana e
„prea mult poetã ºi prea puþin artistã,” fiind atît de „femininã” încît feminitatea i se vede pînã „ºi-n lipsa de spirit critic ºi de selecþie cu care a fost
alcãtuitã cartea.”3 De-ar fi fost puþin mai bãrbãtoasã în exigenþa de sine
„ar fi plivit multã buruianã” iar din multele ei flori – altminteri „pline de
mult îmbãtãtor parfum” - „mai mult de jumãtate ar fi fost înlãturate.” Se
1 Ileana Busuioceanu, Lumini în þara mea. Poeme, Editura revistei ”Ramuri”, Craiova,
1942. E singurul sãu volum.
2 Z.Cârlugea, în Studium, nr. 1-2/2002, Tîrgu-Jiu, p.63 (revista Colegiului Naþional
”Ecaterina Teodoroiu”). Cele cîteva date despre Ileana i le datorez d-lui Cârlugea.
3 Octav ªuluþiu, în Familia, nr. 1-2/1943.
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vede treaba cã Ileana nu s-a-ndurat aºa cã rãmîne poetã pe gustul lui
ªuluþiu doar „prin acea feminitate revãrsatã bogat ºi sincer” ºi, uneori,
prin „viforul sãu verbal”; calitãþi care, însã, se repliazã ªuluþiu numaidecît, „pot fi defecte.” Cam aºa rezultã cã ar fi ele la ªuluþiu.
Dupã fotografia din fruntea volumului Ileana trebuie sã fi fost o
frumoasã calificatã: tunsoare uºor obraznicã, bãieþoasã, ochi umbriþi,
privire provocatoare, buze senzuale, frunte înaltã, liberã, oval perfect ºi
un gît aproape botticellian. Dacã nu inventeazã sau nu exagereazã, se
trage din viþã boiereascã (aºa rezultã din În conac la Busuioci, unde ar
fi copilãrit)4. A rãmas (deduc din altã poezie – Tatãl meu) orfanã de tatã
destul de tînãrã. ªi sigur a cãlãtorit prin Italia înaintea lui Adrian
Popescu, fãcînd ºi ea un fel de cîntare estetico-turisticã, de tot exaltatã,
a Italiei (fãrã smerenia înmiresmatã a lui Adrian). I-a luat-o cumva
înainte, în poezia cu pisici, ºi lui Romulus Bucur, cãci ºi ea îºi alintã
pisoiul: „Unde-i firul, care-l torci,/ Pisicuþã micã, micã?/ Torci în braþe de
mãmicã,/ Torci la sobã, cînd e cald/ ªi în timp ce eu citesc,/ Te privesc ºi
nu ghicesc,/ Cum de fusul nu þi-l vãd,/ Cum de firul nu-l zãresc” etc.
(Unde-i firul, care-l torci) (virgulele sunt ale Ilenei; de regulã le foloseºte
cum vrea). Dar aceste note, italiene ºi pisiceºti, sunt mai degrabã incidentale; doar de culoare, nu ºi de substanþã.
De n-ar fi fost aºa plãpîndã la talent, Ileana ar fi fost o solarã cu
beatitudini senzuale, o extaticã de hierogamice. Imnuri ale luminii îndrãgostite de România scrie ea în principal, ale unei lumini care invadeazã tot ce-i românesc: „Lumini peste case ºi-n holde de grîu,/ Pe
maluri de ape ºi-n albie de rîu,/ Pe cerul albastru ºi-n straturi cu flori/ Seadunã-n urzealã, cu multe culori.// În ochi de Românce lumini, ºi-n
fuioare,/ Pe iie ºi vâlnic, lumini pe covoare,/ Lumini peste Þara scãldatã
de soare,/ Pe creste de munte, pe unde-i rãcoare” etc. (Lumini). E, desigur,
o misticã a þãrii, dar ºi mai degrabã traducerea patrioticã a unui elan vital
care duce direct la ebrietatea solarã: „Sã adun lumini din soare/ ªi sã
sbor neîncetat” (Adun lumini din soare). Ilenei îi plac eminent contopirile, uniunile materiale (se contopeºte cu stihiile, cu toate la rînd: luminã, apã, pãmînt), dar toate ridicate la intensitatea – ºi puritatea, se-nþelege - unei lumini senzualizate: „Trec. Trec prin zãvoiul de luminã./ Mi-e
valul un cîntec ºi plinã/ De vise e viaþa-mi hoinarã!” (Sunt apa). E o „fatã
a cerului” – cum îºi intituleazã o poezie – înclinatã spre voluptãþile
4 Confirmã asta ºi Al. Doru ªerban ºi Nelu Vasile în Autori gorjeni ºi cãrþile lor.
Dicþionar (Editura Mãiastra, Tîrgu Jiu, 2007), dar informaþiile date de cei doi par sã
provinã toate de la Z. Cârlugea.
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materiale. Cu acestea îºi glorificã ea vitalitatea ardentã, paroxistica de senzaþii: „Mi-e
sufletul cald, ca lutu-n grãdinã,/ Cînd
soarele-aruncã din haos, luminã,/ Cu mîini
nevãzute.//…// Mi-e sufletul, astãzi, un ºir
de mãrgele,/ Un joc de lumini, peste visele
mele,/ Din bulgãri de soare.//…// M-aº
prinde în hora-i de flãcãri, pe cer/ ªi focul
cel veºnic, ascuns în lumini,/ L-aº cerne-n
grãdini” (Aproape de soare). Chiar ºi nostalgiile de baºtinã ating, inevitabil, un registru senzual: „Mi-ai apãsat cu ºuvoaiele
tale,/ Umerii ºi mi-ai arãtat, ce e viaþa./
Jiule, Jiule, de ce, cînd vine dimineaþa,/ Nu
mã iei niciodatã, cu tine, la vale?...” etc. (Nu
mai sunt eu). Nici declaraþiile de patriotism (de care Ileana are destule, mai toate
de genul sãmãnãtorist) nu fac abstracþie
de aceastã senzualitate inflamatã: „Iubesc
nechezatul sãlbatec, de cal,/ ªi tropotul
iute, stîrnit peste stînci,/ ªi codrul cel
verde ºi iutele val,/ Ce-alunecã sprinten,
prin vaduri adînci” (Iubesc). Patrioatã însã
ºi creºtinã, Ileana pierde din vedere
aceastã vocaþie senzualã ºi se ocupã, cu
generoasã naivitate, de temele potrivite
acestor înclinaþii. Pãcat ºi de ea. Ar fi putut
transcrie jurnalul unei hierogamii de
extaze. În orice caz, avea aptitudini pentru
un eros solar.
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Recursul ziariºtilor
a fost respins

CONDAMNAÞII RÃMÂN ÎN PUºCÃRIE
La începutul lunii octombrie 1919, instanþa supremã din România
a decis cã ziariºtii condamnaþi în martie, în frunte cu Ioan Slavici ºi
Tudor Arghezi, trebuie sã rãmânã dupã gratii. Deºi recursul nu a fost
acceptat, iar instanþa a decis ca ziariºtii sã continue cu executarea
pedepsei, dezbaterile au fost intense, avocaþii apãrãrii fiind extrem de
ofensivi în apãrarea clienþilor lor. Dupã cum precizeazã P. Þugui, au fost
reluate ºi amplificate argumente formulate ºi în faþa instanþei de fond, la
procesul din martie. Prima neregulã atacatã de avocaþi a fost cea privind
legalitatea instanþei, adicã aducerea inculpaþilor jurnaliºti în faþa Curþii
Marþiale, motivându-se cã astfel de procese sunt de competenþa
instanþelor ordinare, a Curþii cu Juri1. Însã argumentele acuzatorilor au
fost cã procesul se judecase sub incidenþa stãrii de asediu, declaratã pe
perioada ostilitãþilor din perioada Primului Rãzboi Mondial. În aceste
condiþii, avocaþii au atacat constituþionalitatea menþinerii stãrii de
asediu, motivând cã înfruntãrile armate s-au încheiat. Situaþia internã a
României Mari era însã precarã, lipsa mijloacelor de trai, revoltele ºi
încercãrile unor grupuri socialiste sau anarhice de a se impune oferind
guvernului justificãri pentru menþinerea stãrii de asediu. Totuºi, în cazul
concret al ziariºtilor condamnaþi ºi întemniþaþi nu exista niciunul din
pericolele menþionate, trimiterea dosarului la o instanþã civilã putând
face parte din procesul firesc de restabilire a drepturilor generale ale
cetãþenilor într-un stat democratic, drepturi restrânse în mare parte
arbitrar prin impunerea stãrii de urgenþã.
1 Pavel Þugui, Arghezi necunoscut, Editura Vestala, Bucureºti, 1998, p. 94.
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Deþinuþii participã ºi ei la aceste dezbateri, dar sunt nevoiþi sã ºi
supravieþuiascã în universul carceral de la Vãcãreºti. Aici, I. Slavici avea
sã intre în contact direct cu Tudor Arghezi. Poetul nu era încã talentul
cu recunoaºtere amplã de mai târziu (mai ales din 1927, dupã publicarea volumului Cuvinte potrivite). Era însã recunoscut pentru mania
lui pentru ordine ºi curãþenie. La închisoare! Nimeni nu voia sã stea cu
el în celulã. Referinþele în acest sens sunt date chiar de cãtre Slavici, care
nu va cãuta sã se vâre cu de-a sila în atenþia cuiva. ªi Arghezi se
dovedeºte un fin observator, cãci ne desluºeºte amãnunte interesante
despre gazetarul ardelean în detenþie. Iatã ce spune într-un interviu de
mai târziu, acordat lui Vasile Netea: „Slavici, indiferent, nici n-aducea
vorba de asemenea fleacuri. Conºtiinþa lui se ºtia curatã ºi omul n-are
nevoie de mai mult ca sã suporte calm orice calibru de nedreptate”2.
Fleacurile erau plictiselile ºi vãicãrerile deþinuþilor mai tineri. Slavici îºi
vedea de treabã ºi stãtea la masa de scris ore-n ºir.
De la Vãcãreºti, Slavici revine periodic cu tablouri, iar universul
carceral pare cã-l stimuleazã. Sunt pagini importante, deosebit de colorate, subliniind schimbãri, chiar dacã, prin specificul lor, descrierile
sunt statice. O astfel de imagine întâlnim la Vãcãreºti, atunci când
ziariºtii vor fi condamnaþi ºi aduºi ca sã-ºi ispãºeascã pedeapsa. Suntem
la câteva luni de la primul popas în aceastã lume descompusã, a trãsãturilor umane amputate. Existã unele îmbunãtãþiri, redate de jurnalist
cu meticulozitate: „Am gãsit aici altã lume: alt director, alt grefier, alt
prim-gardian, alt medic ºi o curãþenie desãvârºitã, pânã la cele mai mici
amãnunte. Ruinele tot ruine erau, dar vãruite. Curtea era curatã ºi drumurile fuseserã drese ºi mãturate. Unde mai înainte fuseserã mormanele de gunoi, acum era sãpat, greblat ºi semãnat cu lucernã, fasole,
cu pãtlãgele, cu porumb, ba pe la mãrgini aveam ºi flori“.3
Se vede cã gospodarul Slavici, deºi condamnat, apreciazã aceste
schimbãri! Bãtrân ºi bolnav, dar mai ales cu orgoliul rãnit de acest tratament nedrept, Slavici va ºti însã sã stea cu fruntea sus ºi sã dea o lecþie
de demnitate. Nu se va plânge mereu, aºa cum fãceau colegii de
detenþie, ºi nici nu se va implica foarte mult în demersurile pentru eliberare, conºtient fiind de faptul cã sunt zadarnice, atâta timp cât nu þin
neapãrat de aparatul juridic, ci de cerbicia guvernanþilor. Va sta dupã

2 Vasile Netea, Interviuri literare, Editura Minerva, Bucureºti, 1972, p. 125.
3 Ioan Slavici, Amintiri, Închisorile mele, Lumea prin care am trecut, Editura Albatros,
Bucureºti, 1998, p. 146.
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gratii resemnat, înarmat cu rãbdare, legalist, pregãtit sã ispãºeascã
sentinþa lipsitã de argumente.
Despre atitudinea lui va scrie Alexandru Tzigara-Samurcaº, eminent istoric al artei, fost prefect al Poliþiei Capitalei în perioada ocupaþiei Puterilor Centrale la Bucureºti. Samurcaº fusese numit în funcþie
prin decret regal, semnat de rege la Iaºi, însã nu a scãpat de pertractãrile
în justiþie, fiind considerat „omul nemþilor“. Nu va fi arestat sau judecat,
însã câteva luni se va afla în anchetã. Adesea, era dus la Vãcãreºti, unde
era confruntat cu alte persoane considerate trãdãtoare. Într-o astfel de
vizitã în penitenciar va observa: „În curtea închisorii am vãzut pe Slavici,
calm ºi resemnat”4.

INFORMAÞII, OPINII ºI MEMORIALISTICÃ
Memorialistica lui Slavici din perioada de la Vãcãreºti e fundamentalã pentru a reconstitui viaþa petrecutã aici, precum ºi multe elemente din procesul ziariºtilor. Colegii lui de detenþie vor lãsa puþine
mãrturii. Unele referiri ale organelor de anchetã, ale agenþilor
Siguranþei (poliþia secretã de atunci) vor fi descoperite ºi publicate
parþial de Lucian Boia. Gala Galaction va scrie câte ceva în jurnalul sãu
ori în unele articole de gazetã. În volumul Poarta neagrã, Arghezi va
relata experienþa de la Vãcãreºti, însã, paradoxal, nu e nimic personal.
Referirile la propriile experienþe ºi ale colegilor sãi sunt limitate. Chiar
ºi exegetul ªerban Cioculescu va trimite tot la Slavici, pentru desluºirea
unor episoade. Criticul noteazã, în 1930, când face recenzia la volumul
Poarta neagrã: „Amatorii literaturii de reproducere exactã a realitãþii
pot consulta cu folos Închisorile mele, ale defunctului I. Slavici, apãrut
în 1921. Biografia arghezianã se contureazã în aceastã carte cu un
portret destul de exact al lui Arghezi, minus personalitatea sa literarã,
aproape complet ignoratã de Slavici”5.
Tudor Arghezi a colaborat la Gazeta Bucureºtilor în perioada 1
iunie 1017 – 6 iulie 1918, semnând cu pseudonimul Sigma. Chiar din
primul articol, intitulat „Germania ºi adversarii ei”, va contura liniile de
forþã ale jurnalismului lui de opinie din acea perioadã. Pornea de la
teme preponderent culturale, însã nu s-a sfiit sã dezvolte ºi unele opinii
politice, într-un cadru pe care astãzi îl putem numi al politicilor cultura4 Alexandru Tzigara-Samurcaº, Memorii, III, 1919-1930, Editura Meridiane, Bucureºti,
2003, p. 34.
5 ªerban Cioculescu, Argheziana, Editura Eminescu, Bucureºti, 1980, pp 260-261.
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le. Admiraþia pentru cultura germanã nu era un secret, însã în atenþia
ziaristului va intra o problemã de atitudine: modul cum marile repere
culturale germane erau receptate (discreditate!) în þãrile aflate în conflict armat cu Puterile Centrale. Substratul propagandistic este evident,
iar Arghezi denunþa ipocrizia: „Anglia monopolizeazã pentru sineºi
toate descoperirile ºi invenþiile germane, brevetate la Londra; Franþa
destituie ºtiinþa germanã, ridicând dreptul onorurilor acordate cu spontaneitate de academii învãþaþilor germani. Wagner este desconsiderat,
cu începere din ziua rãzboiului, Goethe devine un sãlbatec, Kant se barbarizeazã. Nietzsche e numit ca un vulgar militarist prusac...”6. Cumva în
rãspãr cu cele exprimate pânã aici, în finalul articolului Arghezi îi va
face un portret mãgulitor cancelarului german Bethmann-Hollweg7.
În articolele lui, Arghezi va deplânge mereu soarta României, o
þarã micã obligatã de marile puteri sã intre într-o confruntare de proporþii, cãreia nu-i putea face faþã. Ajungea astfel la cheremul altora, situaþia ei depindea de trupe de pe fronturi îndepãrtate, confuzia fiind de
proporþii, semãnând cu o pãcãlealã. Sunt momente cât poetul-publicist
desluºeºte exact rosturile ºi complicaþiile propagandei, chiar în marginea
unor drepturi ºi subiecte legitime: „Dreptul statelor mici, dreptul
naþionalitãþilor, distrugerea «militarismului prusac» sunt articole de propagandã cu nuanþã democraticã ºi seduc, bine servite, un timp, cel
puþin atâta timp cât ai nevoie sã încleºtezi un popor, trezit prea târziu,
în fierãria legilor marþiale”8. Dupã câteva zile, publica articolul „Pentru
ce mai luptãm”, în care afirma cã de la început a crezut în victoria
Puterilor Centrale.9 Este un punct de vedere corect în sine, deoarece
reflectã o convingere, însã aceastã opinie nu va fi confirmatã de istorie,
deoarece soarta rãzboiului se va schimba, iar câºtigãtorii finali vor fi
alþii10.

RECHIZIÞIONAREA DE GAZETE ºI... BUTOAIE
În perioada acestor scrieri ale lui Arghezi lucrurile erau extrem de
complicate în mica lume a presei bucureºtene. O scurtã trecere în

6 Gazeta Bucureºtilor, I, nr. 154, 6 (19) mai 1917.
7 Theobald von Bethmann-Hollweg (1856-1921) a fost cancelar al Germaniei în perioada 1909-1919.
8 „Câºtig ºi pierderi”, Gazeta Bucureºtilor, I, nr. 350, 20 noiembrie (3 decembrie) 1917.
9 Gazeta Bucureºtilor, I, nr. 356, 28 noiembrie (11 decembrie) 1917.
10 Lucian Boia, „Germanofilii”, Editura Humanitas, Bucureºti, 2009, p. 151.

29

Lucian-Vasile Szabo
revistã este necesarã. Aºadar, dupã ºase zile de la intrarea trupelor germane în oraº, Bukarester Tagblatt a reapãrut, de astã datã ºi în amintita
versiune românã, fiind singurul ziar permis. A devenit organul de presã
al Guvernãmântului Imperial ºi se tipãrea sub stricta supraveghere a
poliþiei militare germane”11. Dacã era singurul ziar care apãrea, cel
puþin pe moment, lucrurile devin clare ºi în privinþa opþiunilor lui
Slavici la acea datã... Exista chiar o diviziune a muncii la cele douã variante, în limba germanã ºi în limba românã, ale publicaþiei. La cea în
nemþeºte scriau ofiþeri germani12, în timp ce la ediþiile în limba românã
ziariºti autohtoni. Gazeta Bucureºtilor a fost însã mai mult decât un ziar,
a fost o instituþie a regimului de ocupaþie. Vrând-nevrând, Slavici a fãcut
parte din acest mecanism odios, la fel ca ºi Arghezi sau ceilalþi jurnaliºti
colaboratori. Dupã cum precizeazã un trãitor al acelor vremuri,
birourile redacþiei erau folosite ºi pentru activitãþi oficiale ale statului
aflat sub ocupaþie, unele dureroase: „Rechiziþionarea tuturor butoaielor,
care, peste o sãptãmânã, se revindeau la biroul Gazetei”13. Desigur, erau
ºi alte bunuri în aceastã situaþie.
Istoricii menþionaþi mai sus precizeazã: „Redactor ºef al Gazetei
Bucureºtilor a fost numit ziaristul Metaxa Doro, iar din personalul
redacþiei au fãcut parte, din pãcate, pe lângã câþiva gazetari mai mult sau
mai puþin obscuri (I. Karnabat14, A. Camburopol, Lucrezia Karnabat, A.
Davidescu) ºi câteva personalitãþi ale vieþii culturale româneºti: Ion N.
Teodorescu (Tudor Arghezi), Victor Anestin, D. D. Pãtrãºcanu, Io[a]n
Slavici”15. Lipsesc douã nume importante din aceastã enumerare: Dem
Teodorescu ºi Saniel Grossman16, ziariºti importanþi în epocã. Este de
observat ºi faptul cã autorii citaþi fac deosebirea între jurnaliºtii puri (cei
etichetaþi „mai mult sau mai puþin obscuri”) ºi publiciºtii-scriitori. Din
pãcate, ca sã reluãm formula, aceastã departajare urmeazã o linie

11 ªerban Rãdulescu-Zoner, Beatrice Marinescu, Bucureºtii în anii Primului Rãzboi
Mondial, 1914-1918, Editura Albatros, Bucureºti, 1993, p. 123.
12 Redactorul responsabil era locotenentul Rudolf Dammert.
13 Virgiliu N. Drãghiceanu, 707 zile sub cultura pumnului german, Editura Cartea
româneascã, 1920, p. 33.
14 Corect: Dimitrie Karnabatt, care nu era deloc un jurnalist obscur, ba chiar unul de
mare talent, fiind ºi un poet cu unele merite!
15 ªerban Rãdulescu-Zoner, Beatrice Marinescu, op. cit., p.123.
16 S. Grossman va fi identificat ulterior printre jurnaliºtii români care au primit bani,
înainte de intrarea României în rãzboi, de la agenþii de influenþã germani. Pe atunci
lucra la Viitorul, de unde a fost dat afarã tocmai din acest motiv (Ion Rusu-Abrudeanu,
în România ºi Rãzboiul Mondial, Editura Librãriei Socec & Comp., Bucureºti, 1921, p.
486). Viitorul a fost publicaþia Partidului Naþional Liberal.
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tradiþionalã de sancþionare a oamenilor de presã doar din considerentul cã sunt jurnaliºti ºi nimic altceva. O altã sursã îl dã pe Metaxa Doro
la oficiul cenzurii, iar ca redactor coordonator la Gazeta Bucureºtilor
pe Mihai Sãrãþeanu17. E posibil ca numitul M. Doro sã fi cumulat cele
douã funcþii.
Desigur, în Gazeta Bucureºtilor ºi celelalte publicaþii apãrute în
timpul regimului de ocupaþie nu puteau fi tipãrite informaþii exacte
privind confruntãrile militare sau alte aspecte sensibile. Însã, în ciuda
austeritãþii lor, ziarele respective s-au dovedit utile. Un aspect foarte
interesant este relatat de Paul ªtefãnescu, specialist cu vaste cunoºtinþe
în afacerile de spionaj ºi contraspionaj ale României din acea perioadã.
El va descrie rolul jucat de câteva numere din Gazeta Bucureºtilor ºi
Lumina (editatã de Constantin Stere) în aflarea stãrii de lucruri din
Bucureºtiul ocupat, furnizând ºi o idee despre ceea ce urma. Aceste
exemplare vor fi obþinute de Mihai Moruzov, ºeful primului serviciu
român de informaþii, chiar de la von Rieger, ºeful Serviciului de spionaj
al Puterilor Centrale. Cei doi se vor întâlni în mijlocul Dunãrii, în niºte
bãrci ºubrede, gata sã fie înghiþiþi de apele învolburate. Apoi, Moruzov
va merge la Tulcea, oraº aflat atunci sub ocupaþie germanã, ca ºi
Bucureºtiul. În schimbul ziarelor, românii vor duce trei pachete de ceai
ºi douã roþi de caºcaval... Din lectura gazetelor ºi în urma celor discutate,
Moruzov va concluziona cã germanii au probleme în armatã cu unele
revolte ºi cã nu intenþionau sã continue ofensiva18.

17 Corneliu Radeº, Bucureºtii în vâltoarea Primului Rãzboi Mondial, Editura Teora,
Bucureºti, 1993, p. 63.
18 Paul ªtefãnescu, Istoria serviciilor secrete româneºti, Editura Divers-Press, Bucureºti,
1994, pp. 76-77.
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Gândirea post-captivã
Czes³aw Mi³osz,
Gândirea captivã,
Humanitas, 2017

Comemorãm sau aniversãm, în funcþie de gusturi ºi de opþiuni
ideologice, un veac de la instalarea comunismului real în spaþiul realitãþii istorice. Ca fapt obiectiv – material ºi spiritual –, marxism-leninismul sovietizat, având atributul diseminãrii în forma metastazelor naþionale, a devenit o marotã a secolului trecut, privindu-se pervers ºi simbiotic în oglinda ce dezvãluie chipul celãlalt, al totalitarismelor de extremã dreaptã. La mai bine de un sfert de secol de când ne-am desprins
de Leviathan, mai stãm pe gânduri, fascinaþi de-un rãu ale cãrui himere
cautã încã sã motiveze carnagii fulminante ºi sã obnubileze vinovãþii
cvasi-colective. Biblioteci imense, de hârtie sau virtuale, par a nu îndestula nevoia de-a înþelege sau de-a ne înþelege, de-a închide traume sau
de-a promite vindecãri. Aparent îmbãtrânitã, Gândirea captivã se aflã
pe un raft privilegiat.
Astãzi, o lecturã a cãrþii gânditorului ºi poetului polonez, laureat
cu Nobel în 1980, presupune o discuþie preliminarã, dar obligatorie. Ea
depãºeºte conþinutul în sine al textului apãrut în urmã cu 65 de ani,
când stalinismul îºi trãia climaxul, deschizând spre orizonturile de
receptare posibile, în strânsã legãturã cu generaþiile care au citit cartea
ºi au evaluat-o în raport strict cu existenþa lor ºi cu mentalul colectiv. Eugen
Lovinescu a formulat, în prelungirea teoriei sincronismului, doctrina
mutaþiei valorilor estetice. Mutatis mutandis, Gândirea captivã poate
fi analizatã în aceeaºi paradigmã (lovinescianã), anume aceea a diferenþelor de percepþie pe care o operã le angajeazã în planurile diferite distilate în timp. Evoluþiile, o piaþã a ofertei de idei ºi de ideologii, afecteazã
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impactul, ba chiar ºi mesajul, în mãsura în care acesta din urmã suferã
distorsiuni ºi reinterpretãri, unele motivate de stãri nu doar de spirit, ci
ºi afective, dintre cele mai complexe sau contradictorii. Gândirea captivã meritã o astfel de analizã pentru a i se putea certifica, astãzi, valoarea
într-un câmp al mutaþiilor istorice ºi conceptuale semnificative.
Putem identifica trei hermeneutici principale sau trei registre
prin care cartea lui Czes³aw Mi³osz a fost perceputã de cãtre un cititor
posibil, aflat în arealul estic al Europei, dar în trei timpi diferiþi. Acest
prim tip de receptare este unul eminamente empatic. El este modulat
de existenþa umilitoare ºi pauperã, aservitã unei puteri discreþionare ºi
torturatã de-un tip de minciunã colectivã terifiantã, despoticã. Receptorul standard, care a citit Gândirea captivã într-un context mântuitor, aproape exaltat, patetic ºi frustrant, asumând-o ca pe o formã de rãzvrãtire, de rebeliune în efigie, a fost intelectualul a cãrui viaþã s-a consumat, poate printr-un destin funest, în interiorul lagãrului socialist.
Pentru cã era o lecturã interzisã, cu potenþial de risc privind cariera sau
chiar viaþa, cartea în discuþie a trezit vibraþii ºi a isterizat neputinþe. În
cazuri-limitã, a alimentat himera miºcãrile disidente. Din nefericire, în
cele mai multe situaþii a oferit doar un alibi copios unor forme stranii,
labile ºi recurente de ipocrizie cultã, bine camuflate sub echipamentul
derizoriu al vitejiilor deversate (la noi) aproape exclusiv în bancurile cu
Ceauºescu sau în enunþuri esopice.
La nivelul aristocraþiei culturale roºii din anii ’60-’80, Gândirea
captivã n-a avut puterea sã iniþieze revelaþii, ci doar sã confirme statusul
autoritar al unei lumi autarhice, inhibatã de propriul primitivism ºi, tocmai prin asta, afirmându-se epopeic ca un veritabil paradis al aparenþelor, al simulacrelor. Martirajul era posibil, e drept, dar deloc rentabil.
Intelectualul sub comunism l-a înþeles cel mai bine pe Mi³osz atunci
când acesta persifla gauche-ismul din lumea liberã, considerându-i pe
comuniºtii occidentali drept „cabotini sentimentali”, meniþi a stârni dispreþul. În acelaºi timp, însã, acelaºi cititor era de acord cu faptul societatea burghezã este alcãtuitã din „cretini bogaþi”, gata pentru a încuraja
risipa valorilor, a talentelor nefinanþate ºi, astfel, pierdute, în numele
unei filosofii a culturii profund elitare ºi sfidãtoare la adresa maselor.
Pentru el, „diavolul inteligent” (liderul comunist amabil ºi gata sã ajute
omul de culturã în schimbul loialitãþii) era superior ºi preferabil
„nãtãrãului generos” (omul politic liberal, placid ºi insensibil la creaþiile
spiritului profund, receptiv doar la scãlâmbãieli ºi kitsch). Un anume
infantilism, aplicaþia exclusivã la propria bunãstare, cecitatea aberantã
cu privire la suferinþele ºi calvarul unui Est bolºevizat repede ºi uniform,
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în care „epigonii îi imitã pe epigoni, trecutul imitã trecutul”, iatã critica
pe care Mi³osz o face, la începutul anilor’50, unui Vest ce tocmai se refãcea în urma aplicãrii Planului Marshall.
Pe de altã parte, intelectualul comunist, dar cu veleitãþi ºi orgolii de
om liber, îºi vedea propriul profil interior indicat foarte clar, sub un ecleraj
moral supãrãtor, în descriptivismul crud al habitudinilor schizoide determinate simbolic prin tableta Murti-Bing, un hap ideal capabil sã provoace
instant conformitatea ºi-o adaptare la context fãrã tensiuni etice. Faptul cã
omul nu este altceva, într-o realitate a luptei dintre Bine ºi Rãu (cel de-al
doilea mai mereu biruitor), decât un instrument docil într-o orchestrã
obligatã sã interpreteze o partiturã compusã de „zeiþa Istoriei” reprezintã
argumentul necesar ºi suficient al unui scriitor pentru care „Bunul de
tipar” echivala cu acordul exprimat faþã de Noua Credinþã ºi Metodã, în
spatele cãrora veghea Dictatorul. Doctrina învingea astfel caracterul, salvgardând un handicap de proiect al omului, anume faptul cã este „o fiinþã
plasticã”, ademenitã de o „aurã a forþei ºi nefericirii”. Apatia provocatã de
murti-bingism fãcea posibilã o solidaritate a sclavilor, secolul al XX-lea exersând sub comunism o înrobire a conºtiinþelor fãrã echivalent în istorie.
Citind Gândirea captivã, un intelectual trãitor în comunism, nu-ºi alunga
apatia, ci, cel mult, avea o clipã de luciditate ºi, poate, se sustrãgea furtiv ºi
efemer acelui „fluid colectiv” sugerat a fi fost sângele vital al gregarismului,
componentã de bazã în Leviathan.
Al doilea tip de receptare îi vizeazã pe cei care au trãit semnificativ de mult (s-au format profesional ºi spiritual în ºcolile comuniste), dar
trãitori de-acum în postcomunism. Frisoanele unei existenþe captive,
inclusiv la nivelul gândirii, nu mai produc comportamente ºi atitudini
conforme, ci doar ambaleazã aduceri aminte. Comunismul real nu mai
are consistenþa unui regim politic, ci funcþioneazã subversiv, recesiv,
afectând biotopul unor convalescenþi aflaþi, asemenea unor scafandri,
într-o imaginarã camerã de decompresie. Gândirea captivã, în acest
caz, va genera o receptare reflexiv-afectivã. Pe de o parte, analiza nu va
mai fi afectatã de acel dresaj ideologic agresiv, specific totalitarismelor,
conform unor gânditori precum Hannah Arendt, inhibiþiilor nu vor surveni ca atribut al instinctului de conservare, dar judecãþile vor fi, pe de
altã parte, influenþate de „nervi”. Furia, repulsia sau angoasa se pot ivi în
ambele sensuri, fie pentru a condamna un regim pe care îl consideri
vinovat de suferinþele ºi neîmplinirile tale, fie, dimpotrivã, pentru a-i
salva, a posteriori, demnitatea ºi romantismul vulnerate de un regim
emergent apreciat drept distrofic ºi corupt. Evident, Gândirea captivã
nu este savuratã de nostalgici.
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Cititorul din cel de-al doilea lot are avantajul minimei distanþe. Nu-ºi
mai asumã un risc sau un strop de glorie, ci eliminã un handicap cultural.
E cel care a scãpat, aparent fãrã obligaþia de-a mai fi duplicitar cu sine,
mai ales. Ca unul dintre primii care au demascat comunismul în antiumanismul lui patent (nu este vorba despre „antiumanismul teoretic”
enunþat de Louis Althusser, ºiret ºi speculativ, ci de ceva morbid),
Czes³aw Mi³osz poate fi înþeles adânc ºi nuanþat, stârnind admiraþia ºi
complicitatea hermeneuticã a intelectualului eliberat de idoli ºi spaime.
Cel mai semnificativ capitol, în cazuistica receptãrii de acest tip, îl constituie, fãrã îndoialã, cel despre Ketman. În post-comunismul reavãn, a
vorbi despre Ketman este echivalentul supunerii la o ºedinþã de psihanalizã. Deceniile de dictaturã au modificat semnificativ psihologia ºi,
pe cale de consecinþã, comportamentul omului-masã. Adaptarea a constituit asumarea profesiunii de actor ambulant, cu precizarea esenþialã cã
se diferenþia de actoria de pe scenele de teatru prin faptul cã „toþi joacã
în faþa tuturor ºi fiecare ºtie despre celãlalt cã joacã”. Deghizamentul,
disimularea, dedublarea devin frenetice, pentru cã scopul este unul primar, anume acela de-a supravieþui, de-a nu fi înhãþat. Spaima supremã a
fost demascarea. Pentru a o evita, camuflajul nu era doar o deprindere,
ci îndemnul spre rafinament. A amãgi, a crea iluzia cã eºti conform, cã
nu reprezinþi un pericol pentru Doctrinã ºi Metodã au constituit
premisele unor comportamente deviante, dar salvatoare, inducerea în
eroare fiind strategia colectivã îmbrãþiºatã în numele unei morale de a
doua instanþã, cum ar spune Gabriel Liiceanu. Ulise este arhetipul acesteia, vicleºugul fiind admis, ba chiar apreciat, în numele atingerii unui
scop, iar Bertolt Brecht este exemplul ideal al comportamentului
evazionist, cel despre care Theodor W. Adorno spunea cã-ºi petrecea
ore bune din zi bãgându-ºi pãmânt sub unghii, ca sã parã muncitor
pãlmaº, dezirabil cu statutul de putere al clasei muncitoare. Gândirea
captivã devoaleazã procesul petrecut la scarã socialã, la nivel de trib,
prin care, asemenea unor animale care scapã de pericole activându-ºi
cromatoforii ºi, astfel, devenind una cu mediul, individul care adoptã
Ketmanul mimeazã, îºi controleazã strict gestica, limbajul para-verbal ºi
non-verbal pânã la a reuºi sã inducã iluzia unui ataºament faþã de Noua
Credinþã, având „puritatea” de 100%. Orice procent în minus era compatibil cu demascarea, pentru cã sugera existenþa unei diferenþe, deci a
ereziei potenþiale ºi nimicitoare. Duºmanul exemplar al comunismului
nu era capitalistul, ci deviaþionistul. Comportamentul schizoid (rupturã
între Interior ºi Exterior) a permis înflorirea unor patologii sociale în
care au excelat oamenii de culturã, elitele mereu eligibile pentru laºitate
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ºi oportunism. „Acrobaþia intelectualã” a fost un mod de existenþã spiritualã, perfidia fiind cea care a ascuþit minþile ºi a rafinat capacitatea dea observa comportamentele celor din jur, în vederea unor negocieri
profitabile cu pontifii Noii Credinþe. Czes³aw Mi³osz nu este cinic, ci
aproape candid atunci când observã: „Ketmanul este o binecuvântare:
el protejeazã visarea”. Cel scãpat, acum aflat în lotul doi în privinþa
receptãrii Gândirii captive, zâmbeºte complice, se încruntã sau are
doar o reacþie pur reflexivã atunci când citeºte asta? Dar atunci când
autorul cãrþii insistã pe tema Ketmanului, spunând cã strategia în cauzã,
duplicitarã ºi masochistã, permite „realizarea sinelui în pofida a ceva”?
Întrebãrile sunt mai degrabã retorice, dar este imposibil ca în cazul acestor cititori din tranziþie sã nu persiste impresia cã atât de sofisticata
chestiune a înºelãciunii, a ascunderii în vestiarele minciunii de serviciu,
a fost ipoteza care le-a însoþit plauzibil, ba chiar niþel confortabil destinul
personal ºi acela de generaþie condamnatã ab initio. O întrebare, pusã
chiar de Milosz, ar fi posibil sã-i punã pe gânduri (acea gândire aflatã
acum în situaþie de post-captivitate): dacã n-ar fi fost victimele ursitoarelor, dacã n-ar fi fost necesar Ketmanul (ca antidot al dispreþului de
sine), ar fi fost demni ºi intransigenþi cu sine?
În sfârºit, al treilea tip de receptare este specific celor care s-au
nãscut dupã 1990. Comunismul nu le mai spune aproape nimic. Poate
doar cei cu studii aprofundate de istorie contemporanã sã fie interesaþi
de o poveste oarecum tristã ºi râncedã, în rest plauzibilã doar pentru
generaþia celor care i-a instruit în ºcoli ºi universitãþi. În cazul acestora,
Gândirea captivã este o provocare pur livrescã, cu un amplasament
teoretic straniu, desprins de orice trãiri directe. Pe cale de consecinþã,
receptarea va fi una reflexivã, intenþia de cunoaºtere, pur ºi simplu,
epuizând spectrul interesului declanºator. Nu vor exista blocaje,
angoase, amintiri traumatice, arii inavuabile, acea sete sau poruncã a
uitãrii provocatã de fapte compromiþãtoare. În acelaºi timp, textul va
pãrea mult mai ermetic, pentru simplul motiv cã discursul nu mizeazã
pe un registru narativ compensativ, uºurând lectura ºi facilitând pãtrunderea în miezul conceptelor cu mare dozã simbolicã. Ca sã înþeleagã,
tânãrul intelectual de astãzi trebuie sã cunoascã foarte bine patologiile
secolului al XX-lea, sã ºtie din cãrþi ceea ce pãrinþii lor au trãit pe propria
piele. Or, asta reduce mult eºantionul virtual menit sã îmbogãþeascã
primele douã loturi de cititori.
Un drum spre Gândirea captivã are obligatoriu câteva borne,
anterioare sau posterioare apariþiei cãrþii (1953): André Gide, Arthur
Koestler, Panait Istrati, George Orwell, Aldous Huxley, Boris Pasternak,
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Mihail Bulgakov, Alexandr Soljeniþîn sau Varlam ªalamov. Cãrþile celor
citaþi, fiind mai epice decât ceea ce propune Czes³aw Mi³osz, mai „senzitive”, calea spre conceptul gândirii cu cãtuºe va fi mai lesnicios, dar
niciodatã înþelegerea nu va fi completã. Îi va lipsi suferinþa ºi viclenia,
abandonul de sine, disperarea în formã continuatã pe care primele
douã loturi de cititori le aveau ºi le mai au încã din abundenþã.
Trei cititori generici, trei experienþe diferite, trei secvenþe de timp
succesive la scara unor decenii. E limpede, Gândirea captivã nu ºi-a diluat sensul, ci doar ºi-a mutat semnificaþiile.
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Andreea Pop

Cocktail Molotov
Tu, înainte de toate: o antologie a
poeziei contemporane de dragoste,
Antologie de Cosmin Perþa,
Editura Paralela 45, Piteºti, 2018

Între primele apariþii editoriale ale lui 2018 se numãrã ºi Tu,
înainte de toate: o antologie a poeziei contemporane de dragoste, coordonatã de Cosmin Perþa ºi apãrutã în februarie la Paralela 45, care face
pereche cu o alta publicatã tot de editura piteºteanã ºi îngrijitã de
acelaºi autor, Amorul pe înþelesul tuturor: o antologie a prozei contemporane de dragoste. Criteriul de selecþie al primei vizeazã discursul
poetic amoros actual, urmãrit în 54 de poeme ce exploateazã tema în
registre cât se poate de eterogene.
Despre motivaþia acestui proiect vorbeºte Cosmin Perþa în introducerea antologiei, unde, dupã ce bifeazã modulaþiile tematicii în
funcþie de factorii istorici conjuncturali cãrora li s-a subordonat în timp,
problematizeazã semnificaþia ei în contemporaneitate pe fondul relativizãrii aduse de postmodernitate ºi chiar de postumanism: „Proaspete,
venite din interiorul aceleiaºi societãþi, aceloraºi mentalitãþi, textele
acestea vorbesc nu numai despre cum este reprezentatã azi dragostea
în literaturã, ci chiar despre ce mai este dragostea azi.” Volumul adunã,
între altele, poeme semnate de Radu Andriescu, ªerban Axinte,
Ruxandra Cesereanu, Rita Chirian, Marius Chivu, Dan Ciupureanu,
Teodora Coman, Sorin Despot, Anastasia Gavrilovici, Diana Geacãr,
Claudiu Komartin, ªtefan Manasia, Mihók Tamás, Iulia Militaru,
Cosmina Moroºan, Simona Nãstac, Radu Niþescu, Deniz Otay, Alina
Purcaru, Andra Rotaru, Robert ªerban, Krista Szöcs, Octavian Soviany,
Bogdan-Alexandru Stãnescu, Olga ªtefan, Alexandra Turcu, Radu
Vancu, Alex Vãsieº ºi Paul Vinicius. Sunt texte care aparþin, deci, unor
autori foarte diferiþi ca formulã, dintre care unii deja cu vechime în câmpul poetic, alþii aflaþi momentan pe „val” ºi câþiva nedebutaþi încã.

38

Cocktail Molotov
Rezultã de aici o acoperire destul de democraticã a temei, care cultivã o
gamã diversã de retorici.
Prin felul în care exploreazã subiectul, ele echivaleazã cu un spectacol dezinhibat ºi compozit al reflecþiilor amoroase, la intersecþia câtorva
ipostaze care, fãrã sã revoluþioneze genul, alcãtuiesc un „cocktail” destul
de cosmopolit al viziunilor: poemul de dragoste matur, al vârstei adulte
(Radu Andriescu), cel acaparat de revelaþia morþii (Lavinia Bãlulescu),
sau de tuºe baroc-sofisticate (Ruxandra Cesereanu), iubirea culturalboemã (Marius Chivu), discursul banalizat, lipsit de emfazã (Dan
Ciupureanu), uzura în timp (Teodora Coman), dragostea captivã (Diana
Geacãr), aceea pentru o bunicã (Silvia Grãdinaru), imageria simbolicã
(Claudiu Komartin), desenul urban-cinematografic (Mihók Tamás),
iubirea gastronomicã (Mihaela Moscaliuc), aceea „care trece” (Alina
Purcaru), negarea poemului de dragoste care se scrie concomitent cu
„oda” mascatã a iubitei (Bogdan-Alexandru Stãnescu), „departure
songs” (Alexandra Turcu), eroticul pastoral (Radu Vancu) ºi, în fine,
notaþia difuz-meditativã (Alex Vãsieº). Sunt doar câteva situaþii. Fãrã sã
mã refer la numele propriu-zise care apar în volum, reprezentative, cum
menþionam mai sus, pentru câteva vârste poetice importante, aº zice cã
prezentãrile unora dintre autori ar fi putut fi ceva mai actualizate.
Oricum, selecþia e cu atât mai interesantã cu cât, în ciuda diferenþelor
de perspectivã, o bunã parte din texte se pliazã mai ales pe radiografie
amoroasã negativã, ori mãcar pe latura ei iluzorie.
Între ele, ºi cel al Anastasiei Gavrilovici, un mãr roºu, încã fãrã un
volum propriu ºi cunoscutã mai ales ca redactor al revistei Poesis
Internaþional ºi moderatoare a diferitelor evenimente poetice, ºi acela
al lui Deniz Otay, The Separation, la rândul ei nedebutatã deocamdatã,
ale cãrei poeme au apãrut în diferite reviste, însã, ºi care a tradus recent
cartea lui Erin Watt, Prinþul de hârtie. Familia Royal (Trei, 2017), reproduse integral în continuare:
„e varã ºi tu încã eºti lângã mine
bolborosi parameciul cãtre parameciþa sa ºi corpul lor
comun luminã puþin
acvariul lângã el patul miºcãrile noastre respiraþia
condimentatã ce anume
din toate astea ar putea schimba conþinutul aerului?
douã fiinþe
devenind o punte citoplasmaticã o zi obiºnuitã
o întâmplare ca oricare alta

39

Andreea Pop
un bãtrân sculptor în grãsime mi-a spus
cã într-o relaþie
unul dintre parteneri se ataºeazã definitiv
de celãlalt ºi nu
va mai fi capabil sã trãiascã pe cont propriu în caz cã
totuºi e un comportament ciudat nu prea se întâlneºte
la oameni
mai degrabã la protozoare ºi morse o informaþie
de genul ãsta
e o ambulanþã care nu a ajuns la timp un mãr roºu
devine un mãr galben devine un mãr maro devine
un mãr alb
tapetul se umflã tencuiala se coºcoveºte pozele
cu cei dragi cad
una câte una ºi dispar sub moloz nu suntem primii
care descoperã asta ºi totuºi
mutaþiile afective care au avut loc în familiile noastre
de-a lungul generaþiilor
ne fac vulnerabili în faþa schimbãrilor sau poate
numãrul
greºit de proteine ºi lipide e cel care ne împiedicã
sã omorâm
e dimineaþã ºi lumina trece aproape tomografic
peste perne
acolo unde creierele noastre îºi spun poveºti
de când erau mici
fac planuri de vacanþã ºi râd ca douã conopide grãsuþe
înainte sã intre în cuptor”
***
„Cât de generoasã ziua nouã ºi soarele galben
de parcã am fi sub cerul italian
dar tot în parcurile noastre mici de cartier
în care poþi mereu sã te rupi de realitate
sã te încarci cu vitaminele cu vitalele necesare
unei euforii deloc elegante
în care se amãgesc tinerii instabili ca noi
Eu ºi prietenul practicãm asta ca pe o rugãciune
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new age, ne ridicãm din iarbã copleºiþi
de insighturile dupã-amiezii, mergem spre casã
leºinaþi de fericire aeratã
Azi mai mult ca oricând încãrcaþi ºi cu tristesse
fiindcã ce e puterea
dacã nu ai ºi tristesse adicã dacã nu eºti cu adevãrat
de fapt.
La banii noºtri la talentul nostru la muzica noastrã
din local disc E
la banii noºtri de-acasã
Pãrea cã asta ne poate izola toatã viaþa
ºi ne-a izolat o perioadã
Am partajat clar între spaþiul comun ºi
dinamica a ceea ce aº numi acum un biet sãtuc amãgit
cu mici bucurii burgheze.
Dupã-amiezile acelea s-au ºi terminat odatã
cu ridicarea când fiecare s-a pus pe picioare
ºi cu nostalgia ºi cu prezenþa lui singularã.
O sã rãmânã forever în cap odatã ce-au existat
Fiinþa ta nu e complet epuizatã
La mulþi ani apart”
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Ironicul înger,
netrebnicul ucenic
al tristeþii
Ion Cristofor,
Cronica stelelor,
Editura ªcoala Ardeleanã,
colecþia „ªcoala ardeleanã de poezie”,
Cluj-Napoca, 2017

CV-ul scriitoricesc al lui Ion Cristofor, însumând spre treizeci de
titluri aºezate pe coperþile unor volume de poezie, criticã ºi istorie literarã, publicisticã literarã, traduceri, antologii ºi ediþii nu mai poate lãsa indiferent pe niciun cititor de azi. Dacã investigaþiile sale pe tãrâm critic
ori istorico-literar sunt îndreptate spre poeþi români aruncaþi în exil de
un destin, adesea, nedrept ºi strivitor, opþiunile eseistului, ale traducãtorului sau ale autorului de interviuri iau în considerare arhipelaguri
lirice francofone, flamande ori din Þara Sfântã. Este de la sine înþeles cã
atari îndeletniciri conexe îºi vor strecura pigmentul, decelabil mai ales
la nivelul dezinvolturii stilistice mai noi, în scrisul poetic al autorului. De
aceea, ne întoarcem la poetul Ion Cristofor ºi la recenta sa carte de versuri, Cronica stelelor.
În primul poem descifrãm ºi o intenþie programaticã, dobânditã
nu numai printr-o aºezare privilegiatã în deschiderea cãrþii, dar ºi prin
asumarea ºi circumscrierea unor spaþii disparate, aduse laolaltã de peste
tot de un imaginar poetic prodigios. Ar mai fi ºi sprinteneala cu care eul
liric se miºcã între aceste suprafeþe, nelipsindu-i, pe alocuri, tendinþa de
a se exprima memorabil: „Ziua se pregãteºte sã plece/ Un bãtrân aruncã
cu piatra/ Dupã o pasãre neagrã.// Un contrabas rãguºit, douã fetiþe ºi
un flaut cântã/ În piaþa publicã.// Aºtept o scrisoare dintr-o þarã îndepãrtatã/ Pe scãrile de ciment ale spitalului./ Graurii cântã netulburaþi în grãdina casei pãrãsite.// Un cârd de raþe sãlbatice/ Mutã melancolia anotimpului de la un nor la altul.// Un tren de marfã din depãrtare/ ne aduce
aminte/ de bãlþile în care ne scãldam în copilãrie” (Pasãrea neagrã, p. 7).
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Versul final, pe care se sprijinã întreg poemul de mai sus, aduce memoria ºi recuperarea unei copilãrii pigmentate cu elemente de realism
magic, ca nuclee tematice ale cãrþii. Dar ºi tinereþea rebelã, pendulând
între sexualitate ºi erotism, e fixatã într- O poveste de dragoste. Poezia e
de-a dreptul antologicã, pe o schemã narativã ce pune în miºcare ºi combinã între ele coduri erotice din felurite epoci, totul pornind de la un
stimul vizual, generator de confesiune: „O cadã de baie ruginitã, pãrãsitã
în curtea spitalului”. Într-un decor romantic, amintindu-ne vag de Edgar
Allan Poe, ca într-un vis straniu locuit de fatalitate ºi obsesia morþii, poetul invocã brusc o aventurã a sa cu o femeie cu profil baudelairean.
Atmosfera poeticã e bine întreþinutã de o savantã orchestraþie a
mijloacelor stilistice, de la cele prozodice, la tropi: „O cadã de baie ruginitã, pãrãsitã în curtea spitalului,/ ºi câteva ciori zgomotoase au fost de
ajuns/ ca sã-mi aduc aminte de sfârcurile ei rozalii/ de rochia ei albastrã,
aruncatã în mare grabã pe tocitul covor.// E o poveste veche, din
tinereþe,/ petrecutã sub o stranie lunã, într-un veac carnivor/ pe vremea
când iubeam o femeie nebunã/ cu rochia ei albastrã aruncatã în mare
grabã pe tocitul covor.// Cum vã spun, cândva eram tânãr ºi genial/ luna
îmi devora toate cuvintele de dragoste/ mai cu seamã cele cu care îi
desenam, atât de rebel,/ pãrul de aur, sânii, marea din ochii albaºtri/
noaptea le devora cum cuvântul pisicã devorã/ la colþul clãdirii cuvântul porumbel.// Povestea aceasta de dragoste se petrecea sub lumina de
lunã/ cândva tare demult, într-un veac apus ºi miºel,/ ºi mâinile mele
deveneau deodatã albastre ca marea/ cu valuri de vis, cu furtuni de oþel,/
o mare prin care am înotat cândva fericiþi,/ o mare peste care plutea, în
lumina scãzutã a zilei, un nor,/ o femeie nebunã, o cadã de baie/ o
rochie albastrã, aruncatã pe tocitul covor” (pp. 10-11). Personajele lui
Ion Cristofor din aceastã „poveste de dragoste” se împãrtãºesc, se vede
bine, din „amorul nebun” al poeþilor medievali. Fiind un topos consacrat de o prea lungã tradiþie literarã, erosul e avivat, din când în când, ºi
cu mijloacele prevãzute cu asperitãþi ale parodicului. Aºa s-a ajuns, în De
ziua ta, la performanþa de-a aºterne pe hârtie o poezie de dragoste cu
un lexic prevalent administrativ.
Ca orice spirit ardelean ajuns sã se exprime poetic, Ion Cristofor
aduce cu sine un cronotop. În linia unor Coºbuc sau Goga, dar dupã ce
ºi-au pierdut lacrimile pe drum, el face sã plesneascã scoarþa timpului de
pe straturile arhaice ale unui arbore genealogic, într-un text cu titlu cam
uzat: În casa copilãriei. Având acelaºi pattern, Piramida de sticlã ilustreazã categoria poemelor care plutesc la frontiera dintre mit ºi realismul poetic. Într-o Filã de jurnal, memoria recuperatoare proiecteazã
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spaþiul natal pe ecranul desfãºurãrilor curente. Formele vieþii în acest
spaþiu al memoriei ajung sã se destrame ca un eres: „Un þinut auster în
care aurul s-a retras în frunzele arborilor,/ iar regretele-n pietre./ Un þinut în care îþi duci dragostea de mânã/ mult timp dupã ce mâna ei/ s-a
mutat în pãmânt” (Un þinut auster, p. 37). Arpegii, pe un registru de
sensibilitate situat între Lucian Blaga ºi Emil Botta, îi stârneºte capricioasa lunã „april”, rãsfoind cu ochii letopiseþele aceluiaºi spaþiu. ªi, cum
orice þinut transfigurat artistic, e asumat împreunã cu reþeaua narativã
þesutã în jurul lui, vom întâlni aici ºi un poem cu subiect ceþos, cu conture incontrolabile, dar strãlucind la nivelul expresiei, ca în baladele cerchiºtilor sibieni: „Din geamul caleºtii îmi aruncã doar o privire femeia
asta atât de frumoasã/ Din copitele cailor ies scântei/ Ce se lovesc de
pietrele dure de bazalt.// S-a fãcut târziu în cazãrmi, în ospicii ºi-n case/
Mai mult ca sigur/ În seara asta melancolia va da ultimul ei asalt”
(Uneori fericirea, pp. 42-43). Apar, în versurile de mai sus, douã dintre
cele pe care le-am putea numi „spaþiile defavorizate”: cazarma ºi ospiciul.
Inventarul lor s-ar putea extinde la spitale ºi închisori, recurente ºi ele
în paginile volumului ºi, de bunã seamã, sursã de angoasã în latura crepuscularã a acestei poezii.
Vorbeam în primul paragraf al textului de faþã despre nonºalanþa
stilisticã din unele poeme, dobânditã ºi prin contactul nemijlocit cu alte
spaþii poetice, în calitatea lui Ion Cristofor de traducãtor ºi exeget al
acestora. Ea devine manifestã în texte conectate social ºi politic la un
peisaj pe care, în general, bunul-simþ îl refuzã. Acolo, grotescul ºi ironia,
conjugate, tind sã consolideze ºarja ca o specie liricã „sui-generis”.
Poemul începe autoironic, pentru a continua într-un climax ascendent:
„Ca orice ins divorþat/ îmi gãtesc de unul singur./ Ca bun patriot/ am
adoptat reþeta de salatã româneascã.// Un kilogram de cartofi turceºti
bine fierþi/ scurºi prin strecurãtoare/ o lingurã de sare din Ucraina/ tai
câteva roºii spaniole/ câþiva ardei iuþi din Ungaria/ o ceapã sau douã
luate din spatele blocului de la magazinului arãbesc.// Amesteci totul ºi
la urmã pui/ câteva picãturi de ulei de mãsline/ (cât mai puþin cãci
Grecia a scumpit totul/ de când e în crizã).// Un singur defect are/
aceastã savuroasã salatã româneascã./ Tragi vânturi prea des/ tocmai
când la televizor/ domnul preºedinte vorbeºte despre salata bine
fãcutã/ ºi despre alte mãreþe realizãri ale guvernului sãu” (Salata româneascã, pp. 44-45). Ascultãm imnul e un alt poem care face dovada radicalizãrii discursului la un poet catalogat la Fantezismul abstract ºi
ermetic, îndatã dupã debut, în Istoria tragicã ºi grotescã a întunecatului deceniu literar nouã a lui R. G. Þeposu. Germenii acestei schimbãri
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de registru pot fi descifraþi în paginile debutantului, însã numai din
perspectiva operei, acum rotunjite. Evoluþia formelor lirice ca atare a
urmat aceastã direcþie, lucid asumatã de poet. „Sunt compus din mine
însumi ºi de evenimentele din jurul meu”, una dintre celebrele maxime
ale lui Jose Ortega y Gasset, pare a fi devenit principiu de creaþie pentru Ion Cristofor, în cea mai nouã etapã a poeziei sale. Cum s-a putut
vedea ºi în Salata româneascã, patriotismul este valoarea spiritualã cea
mai înjositã, demonetizatã, demonizatã chiar, schimonositã, mutilatã,
maimuþãritã, cea dupã care s-au turnat cele mai multe falsuri, cel mai
uºor de mimat, în orice act de cabotinism. Gestica, recuzita, decorurile,
aparteurile imprimã aici forþã de sugestie, dar ºi de exprimare deschisã,
unui scenariu, el însuºi, parodic gândit. Aparenta solemnitate a limbajului, orientatã cu faþa cãtre trecutul apropiat, e detonatã prin sintagme
din registrul jos al prezentului istoric: „ascultãm imnul într-o salã cu
steme ºi steaguri aurite/ stãm în poziþie de drepþi, dupã cum am fost
învãþaþi/ pe vremea când purtam cravata roºie de pionieri.// Unii dintre
noi îºi duc mâna la piept ca americanii/ ca sã-ºi domoleascã bãtãile
inimii/ ca sã-ºi mascheze revãrsãrile burþii ghiftuite de bere/ sau pur ºi
simplu ca sã le arate guºilor duble, sânilor fleºcãiþi din salã, cã ei îºi
iubesc mai mult decât alþii þara adusã la sapã de lemn.// ascultãm imnul
în timp ce ne spãlãm cu apã rece/ la robinetul din fabrica pusã acum pe
chituci/ ascultãm muzica solemnã ca ºi când am fi/ la înmormântarea
unui om pe care l-am cunoscut doar din vedere.// ascultãm imnul cu jumãtate de ureche/ salivând ca ºi câinele lui Pavlov/ în timp ce încãlzim
un cârnãcior/ în camera cu/ chirie de la parter/ îngroziþi de pe acum de
rãcnetele de fiarã ale ºefului.// sau pur ºi simplu nu înþelegem nimic din
versurile lui/ cum îl ascultãm prin perete la radioul dat/ la maximum în
camera vecinului/ ce-ºi reguleazã nevasta istericã/ dar stãm totuºi în
poziþie de drepþi ca soldaþii/ aºa ni s-a spus la lecþiile de anatomie din
liceu/ cã procreaþia ar fi un moment solemn al speciei umane.//
ascultãm imnul în trecere prin camera portarului de la depozitul de
gunoaie/ doar o frânturã e adevãrat cãci acesta schimbã repede programul/ înjurând în spatele nostru banda de ticãloºi ce l-au pus pe liber de
mâine” (pp. 56-57).
Lectura Cronicii stelelor oferã ºi alte deschideri. Pentru noi,
aproape surprinzãtor, în Fereastrã cãtre trecut descoperim rafinamentul stilistic ºi simplitatea unui Kavafis, dupã ce am vorbit despre afinitãþi
francofone, dovedite cu prisosinþã de autor. Graficã japonezã e un mic
poem ce ne relevã cã modul de-a trãi natura, de-a transforma în eveniment o clipã banalã a ei, în spiritul haijin. Pe vizitatorul celest, „un înger

45

Viorel Mureºan
cam obosit”, poetul îl simte uºor ironic în dialog, de-aceea ºi înþelege cã
are în faþã „încã o ocazie ratatã de-a intra în contact cu lumea de sus” (p.
50). Ca în cazul pictorilor impresioniºti, uneori, la Ion Cristofor starea
pe care o provoacã poemul e mai importantã decât tema propriu-zisã.
În Proiecte, iubirea mercantilã ºi tema lumii ca circ, puse faþã în faþã cu
organizarea socialã strivitoare în diverse forme, se pierd printre
sentinþele gnomice care salveazã estetic textul. Poemul omonim cu
întregul volum insistã pe poziþia poetului de cronicar al unor întâmplãri
abstruse, câteva puse la cale chiar de el. Coºmar cotidian ne vorbeºte
despre o lume care îºi pierde centrul, având ca emblemã „Oamenii traºi
cu cheia”. Iar în Spitalul de nebuni, ca ºi în Piaþa Sintaxa, ironia subþire
ºi umorul negru îºi fac împreunã lucrarea subversivã, ca în folclorul
urban nãscut în regiunile totalitare. Semantic, cititorul se scaldã mereu
în douã unde, una caldã, cealaltã rece, fãrã a ºti care îi este mai pe plac.
Cu puþine locuri comune, Cronica stelelor este cea mai bunã carte de
versuri de pânã acum a lui Ion Cristofor.
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Single malþ
Încã nu sînt inoxidabilul care aº fi putut fi în faþa unui single malþ
în vreme ce mîngîi culorile unei femei ruºinate cu antipoezia mea
cum stau în faþa ferestrei praful dintr-o razã îmi picteazã surîsul
respectabil al unui somelier în aºteptarea pozei pentru eternitate.
Nu am nicio fotografie în timp ce privesc spre posteritate – o pisicuþã
cu un erou între fãlci – în timp ce mã joc cu vîrstele mele viitoare
pe strãzi unde maestrul anonim a pictat dantura muzicalã
a unui mare timid petice dintr-un jurnal de zile nopþi&alcool
ºi sînt pregãtit sã uit aºa cum femeile pe care le-am iubit cîndva
m-au ºters din memoria lor – un mãr cu amprentele noastre
încã îmbrãþiºate un bijutier pentru cei fãrã degete.
Aº fi vrut mai mulþi oameni în paginile mele.

Ceva deasupra soarelui
Vise pentru toatã lumea ºi soare deasupra!
Hranã pentru toatã lumea ºi soare deasupra!
Cîntec pentru toatã lumea ºi soare deasupra!
Dã-le, Doamne, tuturor, iar mie, fãrã sã-þi cer
Ceva anume irepresibil, insuportabila frãþie,
Trimite-mi un lucru uitat deasupra soarelui
Care poate fi trecut din mînã-n mînã pînã jos
În praful unde se-ntinde sub tãlpile noastre
Greoiul car al lumii care înfruntã puterea ta –
Anume a ta.
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Gustul
În vreme ce compãtimeam cu hoarda mea de sãlbatici în alt ev.
Mîncãi de timp. O complicaþie a minþii noroc chior
Pentru cel care nu poate spera decât la zgomotul de fond
Al unui trib în care a intrat nu ºtie cum ºi nu va ieºi vreodatã.
Aici e viaþa mea alãturi de o linguriþã care depune pe limbã
Un strat subþire de cunoaºtere în clipa când amestecã dulceaþa
Unui fruct cu stropii de salivã ce-i aduc aminte de un sãrut
Al unei femei necunoscute care ºtia ce-l aºteaptã dincolo.
Eu – ºi gustul ãsta de înfrînt care îmi face atît de bine.

Lebãda Neagrã
De dimineaþã m-a sunat Îngerul Investiþiilor ºi m-a întrebat:
— „Domnule Nicolae, ai un Plan de Investiþii pe Viitor?” Mã trezisem
cu capul umflat de replici nocturne aveam ochii cîrpiþi ºi i-am spus:
— „N-am niciun Plan”. Atunci, Îngerul Investiþiilor a suspinat ºi a închis
dar în camerã cineva a rîs plictisit: „Nu are niciun Plan de Viitor!”
o Lebãdã Neagrã tocmai trecea prin faþa ferestrei m-a privit
cu-nþelegere capul sãu mi s-a pãrut cunoscut
dar dintr-o datã patul s-a cutremurat biblioteca s-a zguduit cîteva
cãrþi au plutit
ºi am auzit vocea Lui mînioasã: „Cine rîde de cel pe care Eu îl susþin
ºi-l fac sã umble pe cãile sale”?
Eram topit de somn mi-am scuturat cîteva minciuni din pãr ºi am zis:
„Doamne, Tu eºti, sau staþia de radio din capul meu? Dacã eºti Tu,
Îþi mulþumesc cã mã susþii, chiar dacã ºtii cã nu am niciun Plan de
Viitor”.
O Lebãdã Neagrã mi-a sîsîit sub pleoape ºi mi-am adus aminte
cã am ieºit cîndva din oul ei negru.
— „Mamã!”, am cãscat, ºi am adormit la loc fericit.

O frazã
Dacã aº putea sã-mi modific capul dupã ce mã trezesc.
ªi-n tot acest timp mã pregãtesc de marea luptã pe care
Nu o voi da niciodatã: o frazã de la începutul creaþiei îmi
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Interzice asta. Chiar dacã aº ºti care este tot nu aº putea
Face nimic aºa cã mã mulþumesc sã pricep cã sînt cel mai
Puternic om care a fost oprit vreodatã sã destructureze
Lumea. Din acest motiv lumea nu are rost – simpla tãcere
O face inutilã. Doar eu ºtiu asta ºi îmi e de ajuns aºa cum
Poeþilor slabi le este de ajuns sã spunã orice în poemele
Lor inutile.
Dar inutilul lor face posibilã aceastã lume. Eu ºtiu asta
Pe cînd ei nu. Nu e nimic de modificat aici.

Prietenii
Dacã prietenii tãi îmbãtrînesc atunci înseamnã cã
Îmbãtrîneºti ºi tu. Numai cã tu nu ai prieteni ºi atunci
Cum îþi dai seama cã ei îmbãtrînesc? Ai fost cîndva
Altceva?
ªi Sfîntul Duh a inventat negaþia.
Mi-e milã de orice vieþuitoare uitatã în limbajul sãu
Astfel am traversat cu voi „Tãrîmul Deºeurilor”
În chicotele papagalilor obiºnuiþi cu situaþia.
ªi Sfîntul Duh a inventat negaþia.

Puþin prãjit
Excentric dar nu atît încît sã nu simt cum dincolo
În altã camerã cineva respirã ca ºi cum aº irosi
Aer atunci cînd scriu în tãcere numãrul de cod
Pe reþeta Paradisului. Hmmm. Tusea provincialã
Bîntuie atît de mult primãvara în mediile artiste
Aºadar mã voi scula cu noaptea-n cap la sunetul
Bãtrînei trompete a soarelui aceeaºi din copilãrie
Cînd gustam cu niþicã unturã (în absenþa dulceþii)
Un suflet nou puþin prãjit pe frunte de gospodina
Care a uitat sã întoarcã un ou pe partea cealaltã
ªi acum lãcrimeazã puþin – încã un destin irosit
Încã o zi minunatã în care mã rãstesc la fericire.
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Verde
Aceste femei dupã ce fac dragoste vãd cai prin fereastra
Dormitorului plin cu iarbã. Ochii lor umezi reþin o clipã
Cosaºul care trece pe cîmp fluierînd ca un îndrãgostit de
Munca lui zilnicã. Eu sînt hidroforul încîntat de verdele
Care þopãie din iarba crudã spre irisul lor întunecat de efort.
Muncesc ca un pãlmaº dar nu ºtiu (nici nu vreau) dacã
Eu sunt cel care trece cu limba prin carnea lor proaspãtã
Sau este soarele decupând ca un pielar pielea lor albã.
Aceastã comparaþie nu-mi aparþine ºi nu mã atinge
Orice ar spune un critic android de azi sau din viitor –
Îl simt atât de slab cã mi se face milã de verdele pe care-l
Va percepe ca pe un tatuaj al propriei minþi obosite.
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Dumitru Zdrenghea

Urma ºi lacrima
Plecatã din inima mea,
Ai lãsat urma ºi lacrima
Sã le duc în toate iubirile
Ce vor veni sã mã cheme
Departe de tine.

Iarnã
Lumea întreagã e doar pentru noi,
Uite, aici e cana cu ceai,
ªi tristeþea,
ªi timpul gol.
Sunt toate ale noastre
ªi pleoapa cãzutã,
ªi ridurile multe,
ªi pasul greu,
ªi rãsuflarea scurtã.
Aºteaptã toate
Sã ne iubim prin tãcere.

Scriu pe inimã
Scriu pe inima mea,
Cu litere de sânge aprins,
Despre iubire,
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Despre tine cândva,
Despre mine în toamnã,
Despre drumuri închise

Pierdere, departe
Eºti atât de departe,
O sã merg sã te caut acolo
Unde nimeni n-a gãsit nimic, niciodatã.
O sã te ating, nevãzuto,
Voi pune lumânãri în buchetul de nuntã,
ªi o sã mã întorc singur, la mine,
Sã te caut
Unde nimeni n-a gãsit nimic, niciodatã.

Singura moarte
Sunt singura ta moarte,
Tot trebuie sã vii
La mine într-o zi.
Doar eu pot sã-þi dau aripi
Ca sã vii la mine într-o noapte

Rãstignire
Voi scrie despre tine astãzi, Mamã,
Eºti iar aproape ºi-mi zâmbeºti frumos,
În seara asta-n care Iisus moare
ªi cerului i-aducem ultimul prinos.
Crucea e încã prea însângeratã
Sã pot scrie pe ea numele tãu,
Te-ai rãstignit pe ea ºi mori
Sã poþi a învia în Dumnezeu.
Crucea-i prãbuºitã în noroi,
Mã naºti acum ca pe un fiu
Menit a fi în vreme rãstignit,
Dar nu mai am pe cine sã înviu.
ªi Rai ºi Iad cu mine au murit.
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Zãpadã murdarã
Nu vor mai veni niciodatã.
Nu vor mai îngenunchea,
Nici mãcar nu vor plânge,
Nu vor striga
De durere sau de teamã.
O zãpadã murdarã,
Curgând peste timpul
Care a mai rãmas.

Pierderea iubirii
Dacã vrei sã mori, sunt aici,
Sã te ajut sã nu-þi fie fricã.
Mã vei strânge de mânã, eu o sã þip,
Iar tu o sã plângi pentru mine.
N-o sã ºtii cã ai plecat,
Cã ai rãmas fãrã chip.

Toþi împreunã
Suntem toþi aici,
Unii amintire,
Alþii oase.
Sunt între voi
ªi vã ating cu gândul
Sau cu mâna,
Nu am lacrimi,
Nici vise
ªi mã alãtur vouã,
Aºteptând sã vinã
Clipa aceea
Care nu vine
Niciodatã.
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De neuitat
Iubirea se uitã cel mai greu pe sine.
Este ceva peste putinþã, spuse bãtrânul,
neîntrebat – îi auzise vorbind pe ceilalþi –
el visa la merele pãdureþe ale copilãrei,
erau aproape aievea, avea gura pungã.
Minciuna, o floare puturoasã, vorba lui,
prea des creºte azi pe oricare potecã,
cine te laudã mereu îþi este oare prieten?
Puteai sã auzi pãmântul de atâta liniºte,
în spatele casei bunicilor, vara.
Mirosul liniºtit al þãrânii, al apei.
Apoi se învolbura volbura holdelor
ºi te adormea, vrând-nevrând. Umbra,
un aºternut cu atâtea poveºti amintite,
unele încã necitite în cãrþi. Sã tot stai
în mijlocul lumii aceleia neprefãcute,
sub pãlãria de paie cât roata carului,
ascultând foºnetele paºnice de iulie.
Sã auzi cucul ºi mierlele, ciocârlia,
toate fiind ale tale ºi toate apropiate,
demult, cât se poate de demult.
Dar sã le uiþi este ceva peste putinþã.
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Fugarul

Simeon îºi propti puºca în gaura cãscatã în trupul trecut al copacului ºi privi cu veselie de copil vãile ce coborau din munþii din preajmã.
— E vreme de ploaie, mormãi Mocu, aprinzându-ºi þigara.
— Plouã pe naiba, n-a mai fost soare din ãsta...
— Ploaia vine dintre ªtei ºi Moneasa. Când s-adunã norii-n partea
aia, îi de ploaie. ªtiu de la bãtrâni. Tot timpul de-acolo vin ploile vara.
Era o dupã-amiazã caldã de iulie, cu vânt jucând spicele jos în vale
ºi desiºul pãdurii dindãrãt.
— Am ieºit prea devreme, zise Simeon, verificând prin binoclu
panta ce urca spre ei.
Dealul era numai bun de veghe. De jur împrejur, porneau culmile,
care mai abruptã, care mai domoalã, iar ei ºedeau tolãniþi pe o margine
înaltã, de unde vedeau pânã departe ºoseaua ce ºerpuia de-a lungul vãii.
— Mai lasã, domne, þigara aia, cã ne dai de gol! se rãsti inutil la
Mocu.
Clopotarul, întins pe spate, cu clopul picat pe-o ureche, slobozea
fumul treptat, într-un ºuior aproape insesizabil, „ca la camuflaj, dom’
profesor”, cum îi spusese, râzând mânzeºte, acum câteva luni. Îl gãsise
mai mult mort decât viu, într-un fânar îngheþat. „Ce noroc ai avut, dom’
profesor, i-a tot spus dupã aceea, cã nu mã suiam io la poiata aia, când
era neaua mai mare, dacã nu-mi gãsea baba vinarsu’ pitit în ºurã. Aºa cã
m-am dus la ascunziºul din deal.” Îºi vãzu în tãcere de þigarã, sorbind din
ea cu o sete ce-i sugea obrajii slabi, neraºi. Cutele de pe fruntea ridatã
înainte de vreme erau, parcã, mai adâncite ca oricând.
La câþiva metri înaintea copacului, în dreapta, dintre tufiºuri ºi
spini, se iþea o cruce micã, neagrã, din fier bãtut de vremi. Simeon se târî
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pânã la ea, înjurã toþi spinii lumii, dar tot nu reuºi sã desluºeascã scrisul.
Doar IN în stânga ºi RI pe braþul drept al crucii.
— Cine-o fi îngropat aici?
— Ce scrie?
— Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor.
— Nu glumi cu sfintele, dom’ profesor. E din neamul meu. Aici o
fost vatra veche a satului. Pe vremuri, erau câteva case pe dealul ãsta ºi
alte câteva pe celãlalt. Douã neamuri, atât. Pânã ne-or tras la ºosea, dupã
ce s-o rãsculat Horea. Când Avram Iancu o înnoptat în vale, satul era
mutat deja. Ultimii or coborât niºte veri de-ai mei, dupã primul rãzboi.
— Ce, nu le era bine? Liniºte ca aici, numa-n rai...
— Aºa-i, da’ s-or apucat de sumãnãrit ºi le era mai uºor jos. ªi cu
marfa, ºi cu dusul la târguri. Da’ ºi cu lucrul, cã iarna-i mai grea aici decât
în sat. Atunci-i mai bunã vremea de cusut...
Se auzi un lãtrat îndepãrtat. Norii se îngrãmãdeau în faþã ºi frunzele sãltau mai nervoase. Soarele îºi slãbise tãria ºi se trãgea dupã munte,
înroºind brazii. Mocu se uitã prin cãtarea puºtii spre cãrare, iar Simeon
fãcu un tur cu binoclul.
— Moºule, noi suntem expuºi aici. De ce-am ieºit la ora asta?
— Stai liniºtit. Nu vine nimeni.
Lãtratul rãsunã brusc în apropiere. Încremenirã cu degetele pe
trãgaci, uitându-se unul la altul.
— Nu te teme, dom’ profesor, rânji Mocu, scuipând fire molfãite
de tutun.
Se auzirã ºi voci bãrbãteºti. Urcau. Cei doi se traserã iute pe coate
ºi se adãpostirã în desiº. Mai trecu o vreme pânã ajunserã pe coama
dealului patru bãrbaþi ºi doi câini. Erau doi miliþieni, un pãdurar ºi un
civil cu pistol-mitralierã pe spate. Pãlãvrãgeau ºi râdeau fãrã grijã. Se
trântirã aproape de scorburã ºi apucarã niºte mere de pe jos. Pãdurarul
scoase o sticlã ºi o trecurã din mânã-n mânã.
— Vinars de 52 de focuri, tovarãºe! îºi lãudã marfa, ºi ceilalþi aprobarã, ºuierând dupã ce dãdurã sticla peste cap.
— Nimic nu se comparã cu pãlinca de prunã, confirmã civilul ºi îºi
aprinse o þigarã.
— Prunã curatã! Io fac numa’ din prunã. Este care bagã ºi mere ºi
pere ºi struguri, care ce are.
— Ori, ori! Nu te joci cu vinarsul, cã nu te minte, întãri miliþianul
mai gras ºi se întinse cu cascheta alãturi, în iarbã.
La nici douãzeci de metri de ei, Simeon ºopti:
— Foc!
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— Foc pe dracu, pãduraru-i neam cu mine!
— Câinii! scrâºni Simeon, vãzând cei doi câini-lup pornind spre ei. Foc!
— Îhî, icni clopotarul.
Puºtile bubuirã ºi câinii cãzurã la pãmânt. Pãdurarul ºi miliþienii
sãrirã-n picioare, civilul se lungi pe burtã, întors spre locul împuºcãturii.
N-apucã sã ocheascã ºi îºi culcã imediat fruntea pe braþ, cu sângele zvâcnind din cap. Pãdurarul ºi miliþienii fugirã dupã niºte copaci. Mocu
apucã sã-l rãneascã pe gras în picior.
— Fainã puºcãturã, dom’ profesor! Fix în cap! Lasã-i sã fugã!
— ªi mâine sã fie cu armata dupã noi? se enervã Simeon ºi-l nimeri
în piept pe miliþianul mai mãrunþel. Celãlalt ºedea ascuns dupã un
trunchi gros. Pãdurarul trase la întâmplare spre desiº. O ploaie de alice
trecu peste ei.
— Nu-l omorî, se rugã Mocu. În clipa urmãtoare, vãru-sãu scãpã
puºca, lovit în umãr ºi cocoºat de durere.
— Stai aici! Simeon sãri cu puºca în cumpãnire. Nu miºcaþi, mã!
Arma jos! strigã la miliþianul înspãimântat. Îi lovi pe rând cu patul puºtii
dupã cap. Hai, ajutã-mã!
Îi legarã de câte-un copac, le puserã cãluº, luarã armele, sticla de
pãlincã ºi douã raniþe, una cu mâncare, cealaltã, a civilului, cu cutii de
gloanþe ºi câteva grenade. Atunci, se întunecã brusc, se auzirã câteva
tunete, un trãznet cãzu aproape ºi ploaia prinse a rãpãi. Fugeau prin
spini, fãcându-ºi loc cu patul puºtii ºi mâinile însângerate. Era un desiº
de mesteceni si tufiºuri dese, dupã care gonirã pe un platou împrejmuit
cu un gard rupt, trecurã pe lângã o cãpiþã ºi se pierdurã în bezna
pãdurii. Se oprirã. Aici ploaia rãzbea mai greu.
— Un Kalasnikov, o puºcã de vânãtoare ºi trei pistoale! râse gâfâit
Simeon.
— Tragi o duºcã! îi întinse Mocu sticla de pãlincã, dupã ce o încercã
mai întâi.
— Ai, tare-i! Prunã curatã! râse iar Simeon.
— Numai sã nu-ºi fi dat seama vãru-meu...
— Stai liniºtit, l-am lovit de nu mai ºtia pe ce lume-i. Ce sã-i fac dacã
e ghid pentru cine nu trebuie?
— Ei, parcã are de ales sãracu’. L-or fi luat cã ºtie bine locurile. Hai
la peºterã.
— ªi ce dracu’ se alege dacã toatã lumea le cântã-n strunã
comuniºtilor?! bombãni iritat Simeon, pe urmele lui.
— N-au de ales, domne, au familii! Ce vrei, sã înfunde puºcãria?
strigã Mocu peste umãr.
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De fapt, peºtera era o grotã de câþiva metri, la un sfert de ceas de
alergãturã. Mâncarã la lumina fulgerelor ce cãdeau îndrãcit.
— Festin în toatã regula! exclamã mulþumit Simeon. Hai pe dincolo,
pe vale!
Luarã armele ºi raniþele în spinare ºi pornirã prin ploaie, cu
simþurile anesteziate de ghiftuiala nesperatã ºi de pãlincã. N-aveau nicio
grijã, pânã-n zori erau în siguranþã. Simeon se gândi cã, pe cât de fricã i-a
fost în copilãrie de întuneric, acum i-a devenit cel mai credincios prieten. Coborârã pe o coastã abruptã. De câteva ori cãzurã în noroi. Îºi traserã sufletul la marginea pãdurii, apoi o luarã prin spatele grãdinilor.
Nici câinii nu se mai auzeau sub vijelia de varã. Doar luminile palide ale
satului spãrgeau bezna. „Ai ajuns un animal, Simeoane, un animal care
se bucurã cã scapã cu viaþã, chiar dacã omoarã pentru asta, fãrã sã stea
pe gânduri...”
Sãrirã gardul. Vântul se înteþise, pomii bãtrâni scârþâiau din
rãdãcinã, o creangã groasã cãzu cu zgomot aproape. Mai sãrirã un gãrduleþ, tot de lemn, care despãrþea aria omului de grãdinã. Când ajunserã
la ºurã, Mocu mormãi lângã poartã ºi cineva le deschise. Trecurã prin
ºurã, în curte ºi intrarã într-o odaie micã, rece, plinã de haine, saci, baloþi
de doc ºi tercot. Erau doi bãrbaþi, unul mai tânãr, speriat, cu un felinar
în mânã, altul, în manta militarã, cu o cicatrice de-a lungul obrazului
stâng. Încãperea avea un singur gemuleþ, lângã uºã, dând spre curte.
— E croitor, îl lãmuri Mocu pe Simeon, care privea suspicios în jur.
Tânãrul îi întinse mâna:
— Aurel.
— Cãpitan Bradea, zise militarul.
Avea pe la cincizeci de ani, era de staturã medie ºi chel, dupã cum
se vãzu când îºi scoase cascheta. Dupã ce se prezentã ºi Ceatal, cei doi
sãteni se traserã în fundul odãii-depozit.
— D-le Ceatal, ºopti cãpitanul, apropiindu-ºi rãsuflarea duhnind a
tutun de obrazul lui, oameni ca dumneata ºi ca mine n-avem nicio ºansã
dacã acþionãm haotic ºi individual. Ne vor captura rând pe rând. Ne
vâneazã pe rând. Se strânge laþul întruna, pânã nu mai avem încotro.
Ceea ce e acum un dezavantaj, dispersarea rezistenþei, poate deveni un
mare atu, pentru cã-i putem hãrþui ºi lovi din multe pãrþi. Cu o condiþie:
sã acþionãm coordonat, sã ne ajutãm între noi cu muniþie ºi informaþii
ºi sã atacãm unde-i doare.
Ceatal se uitã lung la el. „Dacã-i o capcanã?”, se întrebã cãutând
privirea celuilalt în semiîntuneric. Cãpitanul vorbea concentrat, grãbit,
cu obrazul crispat:
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— Sunt în legãturã cu grupul condus de fraþii ªuºman de la Rãchiþele, ei-s activi în munþii Vlãdeasa, la Beliº. Pe Muntele Mare, spre
Câmpeni, e maiorul Dabija, cu un grup numeros. La Bucium sunt fraþii
Macovei. Azi iarnã, Dabija ºi Macovei au atacat Percepþia Teiuº. Au pus
mâna pe o sumã frumuºicã, numai bunã pentru a cumpãra arme, dar au
furat ºi maºini de scris ºi percutoare pentru fãcut mine. Aºa am putut
lansa manifeste. Fãcu o pauzã, trase aer adâncã ºi continuã, privindu-l
fix: Te uiþi cu suspiciune. ªtiu mai bine decât crezi cine eºti ºi ce-ai fãcut
anii ãºtia. Avem oamenii noºtri. Unii trãdeazã, joacã dublu, dar cei mai
mulþi ne susþin. Nu þi-aº spune atâtea nume ºi detalii dacã n-aº avea
încredere în dumneata. La Câmpia Turzii, un magazioner, Lazãr, a fãcut
Liga Apuseanã a Moþilor. Toate organizaþiile astea, laolaltã, pot da semnalul cã existã o rezistenþã activã. ªi-n þarã, ºi-n afarã e nevoie de un semnal hotãrât.
Mai fãcu o pauzã, apoi ºopti: plãnuim un atac asupra cazãrmii
vânãtorilor de munte ºi a depozitului de armament de la Câmpeni.
Cãpitanul se opri ºi trase cu urechea. Nu se auzea decât ploaia.
Fãcu un semn ºi croitorul ieºi în curte. Când se întoarse, bãtu în uºã o
datã, apoi rãmase de veghe afarã. Mocu rânduia niºte grenade într-o
raniþã.
— Aveþi muniþie destulã acolo, vã las sã v-ajungã pentru un timp
mai lung. Poþi avea încredere în el, îi ºopti lui Ceatal. Putea trãda de
atâtea ori. Pânã acum, a dibuit doi oameni ai securitãþii, infiltraþi, din
care unul, Oniga, era în grupul lui Dabija…
— Mi-a spus cã Securitatea i-a prins pe cãpitanul ªtefan Popescu,
de la Seghiºte, ºi pe doctorul Capotã, care acþiona pe lângã Stâna de Vale.
Se strânge laþul aici… Am scãpat ca prin urechile acului azi-iarnã. Ce-ar
trebui sã fac?
— Eºti singur în partea asta ºi eºti cel mai aproape de Bãiþa. Se va
deschide o minã de uraniu. Au fãcut o societate, „Sovromquarþit”, care
va exploata minereul. Nemþii l-au descoperit în timpul rãzboiului ºi ruºii
au pus mâna pe informaþii, cu ajutorul unora de-ai noºtri. Se miºcã
Armata Roºie încoace, aºa cã eºti în zonã de risc maxim. Vor curãþa toþi
munþii ãºtia. Dar aici îi putem lovi ºi cel mai tare. Degeaba aºteptãm sã
vinã anglo-americanii sã ne elibereze dacã noi nu facem nici un gest
prin care s-arãtãm cã vrem sã fim liberi. Înþelegi?
(fragment din romanul
în curs de apariþie la
Editura Cartea Româneascã)
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Femeile române ºi Marea Unire

Femeile române n-au abandonat niciodatã idealul naþional, deºi
trupul þãrii noastre a fost rupt în patru pãrþi, deºi românii au fost supuºi
unor regimuri de deznaþionalizare forþatã, au fost asupriþi secole de-a
rândul. Cu toate acestea, femeia românã a pãstrat fiinþa etnicã ºi ideea
unirii într-un singur stat naþional, în pofida vicisitudinilor istoriei. Cum
au acþionat femeile române din Transilvania în perioada premergãtoare
Marii Uniri? În 1850, femeile din Transilvania în frunte cu Maria Nicolau
ºi Bãlaºa Cepescu, au înfiinþat la Braºov o Reuniune a Femeilor Române,
care avea drept scop creºterea ºi educarea fetelor rãmase orfane dupã
Revoluþia din 1848 în orfelinate. Despre acest fapt, Elena Hossu-Longin
mãrturiseºte în Amintiri: „Mamele ºi soþiile pleiadei luptãtoare de la
Braºov au înþeles primele sã împãrtãºeascã lupta bãrbaþilor ºi sã se
înºiruie ºi ele înarmate cu dragostea lor înfocatã, pentru salvarea sufletului românesc.” Au început sã ajute la ridicarea culturalã a femeii din
clasele de mijloc; sã ajute þãranca românã sã se alfabetizeze, sã
preþuiascã portul popular naþional: de la reginã pânã la þãrancã, femeile
purtau cu demnitate frumosul port popular românesc. O întreagã luptã
s-a dat în Transilvania pentru apãrarea tricolorului; astfel în 17 septembrie 1906, în localitatea mureºanã Ilia, douã surori, Maria ºi Simina
Boboc, sunt pedepsite cu câte 5 zile de temniþã pentru cã au avut panglicã tricolorã în pãr; în 27 octombrie 1906, fetiþa Maria Colibaº din Ilia
e pedepsitã de pretor cu 10 zile de temniþã ºi 50 de coroane amendã; în
30 octombrie, avocatul dr. ªtefan Rozvan e osândit la 15 zile temniþã ºi
200 coroane amendã pentru cã florile cu care îºi decorase poarta erau
în cele trei culori din steagul românesc.1 La 1 iulie, 1907, în Fãget, Caraº
-Severin, la maialul copiilor, doi elevi sunt arestaþi ºi bãtuþi de jandarmi
1 Vasile Stoica, Suferinþele din Ardeal, ediþia a III, Cluj-Napoca, Ed. S.C.Murion Impex
SRL, 1994, p. 185.
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pentru cã aveau tricolor la pãlãrie; în 8 iulie 1907, în localitatea Brad se
bate toba într-o zi de târg, aducându-se la cunoºtinþa tuturor cã purtarea
tricolorului românesc va fi pedepsitã cu mare asprime; în aceeaºi zi, o
femeie din Vaca, purtând tricolor în plete e arestatã ºi amendatã cu 10
coroane; în 12 iulie 1907, în Petruman, Timiº, jendarii au sfârtecat haina
domniºoarei Sofia Cercel, pentru cã în cusãtura ei erau cele trei culori
româneºti, apoi aresteazã ºi reþin pe Octavia Micu ºi Viorica Gera.
Solgãbirãul le pedepseºte pe toate trei cu câte o zi de temniþã ºi 5
coroane amendã; în 18 decembrie sunt pedepsiþi de jendarii din Orãºtie
cu câte douã zile temniþã ºi 30 de coroane dr. Aurel Oprea ºi Ioan
Mihali, deoarece copilaºii lor aveau tricolor la costumele româneºti; în
28 august 1909, la Câmpeni era zi de târg, iar jendarii pornesc în goanã
nebunã sã vâneze tricolorul; aresteazã, bat, sfâºie hainele. Pe o femeie o
lasã în pielea goalã în mijlocul strãzii, dupã ce i-au sfârtecat ia cusutã cu
roºu, galben ºi albastru. O mulþime de oameni sunt rãniþi, unii strãpunºi
cu baioneta; în 15 septembrie 1910, Ion Gallu din Igriº, Torontal, e
pedepsit de solgãbirãul din Periamoº cu 1 zi de temniþã ºi 10 coroane
amendã pentru cã a purtat brâu tricolor; la Nãsãud, în 31 ianuarie 1911,
la o nuntã româneascã nãvãlesc jendarii asupra oamenilor, fiindcã steagul
vorniceilor era fãcut din nãfrãmi roºii, galbene ºi albastre. Smulg steagul
ºi-l sfâºie, rup tricolorul de pe hainele nuntaºilor ºi le dau amendã contravenþionalã.2
Portul popular este un lanþ care leagã pe þãran de întreg neamul
sãu românesc ºi probabil ºi din aceastã pricinã au fost înfiinþate la
Orãºtie ateliere de cusãturi ºi scoarþe româneºti cu motive naþionale, de
o frumuseþe aparte, cu motive geometrice ºi florale.
În „Revista Orãºtiei”, an I, nr. 38, 16/28 septembrie, 1895, p.3,
citim urmãtoarea ºtire:

Prima ardeleancã bacalaureatã
Între domniºoarele care au trecut zilele din urmã cu succes
examenul de bacalaureat în Bucureºti, este ºi o româncã din
Ardeal, domniºoara Emilia Cioran, fiica domnului Emilian Cioran,
preot în Rãºinari. Domniºoara Cioran, dupã câte ºtim, este cea
dintâi ardeleancã bacalaureatã. O felicitãm cu cãldurã. Dumneaei
a învãþat la institutul Educaþiunea Românã de sub direcþia d-nei
Elisa I. Manliu, una dintre cele mai cu renume directoare de ºcoalã
2 Ibidem, op. cit.
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din Bucureºti, pedagogã cu meritatã reputaþie, din institutul
cãreia au ieºit domniºoare care azi sunt sunt profesoare, parte
urmeazã la universitate. Institutul doamnei Manliu este de altfel
ºcoala unde învaþã fiicele din familiile cele mai mari din Bucureºti
ºi din întreaga þarã.
ªi în Beiuº ziua de 1 Decembrie 1918 a avut fastul cuvenit.
D-nele Viora dr. Ciordaº, Livia dr. Cosma ºi Eufemia ªtefãnicã, cu
câteva zile înainte s-au dus în delegaþie la pãrintele Moise
Popovici, rectorul internatului ortodox ºi administratorul protopopesc al Beiuºului ºi la d-l Valeriu Heþco, pentru ca în ziua
mãreaþã de 1 Decembrie sã sfinþeascã steagurile naþionale pentru cele douã biserici. Sãrbãtoarea s-a început cu sfânta slujbã de
laudã ºi mulþumire cãtre Dumnezeu, pe urmã în cadrele unor
vorbiri înãlþãtoare s-au sfinþit steagurile ºi în frunte cu ele, întreg
norodul a plecat la liceul greco-catolic unde s-a þinut festivalul.
Aici profesorul dr. Constantin Pavel, într-un discurs magistral a
arãtat importanþa istoricã a zilei. Seara, o mare revãrsare de
popor pe toate strãzile oraºului, iluminat ca la înviere ºi
retragere cu torþe, cu muzicã ºi cântece patriotice.3
Reuniunea Femeilor Române din Beiuº ºi jur a fost înfiinþatã în
27 noiembrie 1918, în mod provizoriu, iar în 5 ianuarie 1919 a fãcut
alegeri ºi a votat un birou din care au fãcut parte: Viora dr. Ciordaº,
prezidentã, Livia dr. Cosma, Angela Sãlãgean Butean, vicepreºedinte, dr.
Ioan Ossian, secretar, Eliza dr. Pavel ªtefãnicã, Veturia Butean, notare,
Elena Ardelean, casierã, Elena dr. Muntean, Aurelia Raþ, bibliotecare.
Membre de încredere au fost alese: Iza Ardelean, Paulina Bogdan,
Florica dr. Ciavici, Barbara Gera, Cornelia dr. Hetco, Iolanda Hetco, Livia
Ignat, Maria Popluca, Elisabeta Pelloni, Nina Petra, Elena Pinter, Eufemia
ªtefãnicã, Ana Costa, Catiþa Cosma, Elena Crainic, Victoria Mesaroº,
Mãrioara Muþiu, Maria Perenyi. Consilieri au fost numiþi: Dr. I. Ciordaº,
dr. Cornel Nyeº, Moise Popovici.4
Aceastã reuniune a desfãºurat o activitate culturalã impunãtoare,
dar ºi socialã, caritabilã. Astfel, an de an în ajunul Crãciunului, sunt
îmbrãcaþi copiii sãraci din oraº cu haine noi, sunt ajutoraþi bãtrânii bolnavi ºi neputincioºi, femeile împart cãrþi, cozonaci, prãjituri ºi alte
daruri celor suferinzi, ospãteazã pe soldaþii armatei naþionale, colecteazã

3 Petru E. Papp, Din trecutul Beiuºului. Pagini de glorie ºi jertfe. Ed. îngrijitã ºi Cuvânt
înainte de Pr. Prof. Teodor Þenþ, Ed. Buna Vestire, Beiuº, 2011, p.215.
4 Idem op. cit. p.219.
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pentru soldaþi pachete de tutun, fãinã de grâu, cucuruz, orz, cartofi,
unturã, slãninã, vin, sãpun, cãmãºi, pantaloni, ºtergare, batiste, ciorapi.
Aceste minunate femei române, cu sufletul vibrând de un cald patriotism au îngrijit pe rãniþii din spitale.5
Una dintre membrele Reuniunii, Maria Iepure, adunã de prin
satele din jurul Beiuºului 15 orfani de rãzboi ºi deschide pentru aceºti
copii un orfelinat susþinut din donaþii, în anul 1919. Paralel cu aceste
acþiuni caritabile, Reuniunea desfãºoarã un amplu plan de conferinþe la
sate, pentru luminarea poporului, iar la oraº susþine festivaluri, ºezãtori
literare, concerte cu muzicã româneascã, spectacole de teatru, cântãri ºi
dansuri naþionale, recitãri patriotice, expoziþii etnografice ºi de artã
popularã naþionalã, de ceramicã ºi obiecte din lemn, din lut, necesare
înfrãþirii unui neam însetat de culturã ºi luminã.
În aceastã perioadã, femeile Reuniunii au dezvoltat o prodigioasã activitate literarã: se remarcã Viora Ciordaº care a tipãrit volumele de prozã ºi poezie: Din Cetatea Sfântã, Mozaicuri, Poeme în
prozã, iar Ana Bucur a scris poezii adunate în volumul Crâmpee din
suflet, dar ºi câteva piese de teatru dintre care Pentru un vis, jucatã cu
succes pe scenele Beiuºului, în care s-au redat fidel suferinþele ºi zbuciumul neamului nostru de pe valea Criºului Negru, dar ºi tragicul sfârºit al
martirilor dr. I. Ciordaº ºi dr. N. Bolcaº. Despre aceºti martiri a scris profesorul Mihail Diaconescu romanul Sacrificiul, o capodoperã epicã
despre Marea Unire ºi suferinþele poporului român din Transilvania.
Memoria infailibilã a documentelor este vie încã, iar rãnile sunt
dureroase, chiar dupã un secol. Trebuie sã mai scriem despre ele, mãcar
o datã la 100 de ani, pentru cã sunt cântece de adormit durerea...
În Revista Orãºtiei, an I, nr. 44, 1895, p. 3, se aratã cât de mare
este însemnãtatea portului naþional. În vreme ce la noi, se interzice
portul popular cu brâu tricolor, în Bavaria s-a înfiinþat de curând o
Societate pentru pãstrarea ºi cultivarea portului naþional ! O seamã de
bãrbaþi de frunte au convocat o adunare de peste 1000 de þãrani la
München, fiecare sã vinã îmbrãcat cu portul sãu, pentru cã portul
naþional era ameninþat cu stingerea ºi pieirea. Existã ºi în zona noastrã
o astfel de asociaþie, se menþioneazã în articol: Reuniunea femeilor
române din comitatul Hunedoarei, care pledeazã pentru cultivarea
portului naþional ºi a industriei casnice, manufacturiere de covoare,
scoarþe, ii, cojoace ºi catrinþe. Vãzând modelul bavarezilor, ar fi bine sã
înþelegem însemnãtatea acestei asociaþii ºi sã-i acordãm mai mult spri5 Ibidem op. cit. p.221.
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jin, îndemna revista pe cititorii sãi. În Revista Orãºtiei, an I, nr. 45, 1895,
p. 3 avem înformaþii despre adunarea generalã a Reuniunii femeilor
române din comitatul Hunedoarei. Astfel, cititorii sunt informaþi cã
din Haþeg, Brad, Bãiþa, Dobra, Orãºtie, Cugir, Hunedoara sosesc la Deva
femeile, din aceastã parte a Transilvaniei ºi, dupã ce iau prânzul în casa
d-nei Elena Hossu Pop, fiica lui George Pop de Bãseºti, participã la
întrunire. Acolo s-a luat hotãrârea ca sã fie premiate cele mai frumoase
costume populare, scoarþe, þesãturi, cu suma de 20-30 de florini. Sunt
nominalizate persoane care formeazã juriul ºi care se vor deplasa pe
teren pentru jurizare. Ele oferã banii þãrãncilor noastre pricepute ºi harnice, premiind costumele cele mai frumoase, ca sã încurajeze pãstrarea
ºi cultivarea portului nostru naþional ºi nu era dupã un model bavarez,
ci dupã ideea femeilor Reuniunii. În Gazeta Transilvaniei, un articol
intitulat Jertfa femeii române, semnat de aceeaºi înflãcãratã milostivã
Elena Pop Hossu-Longin, atenþioneazã pe cititorii braºoveni cã
Reuniunea Femeilor Române din Hunedoara vine în ajutorul vãduvelor
ºi orfanilor de rãzboi, dar ºi a copiilor minori ai cãror taþi sunt înrolaþi
pe front, solicitând ºi sprijinul caritabil al acestora. Argumentele sunt
impresionante: Au stat ºi vor sta femeile române veghind la cãpãtâiul
eroilor noºtri prin spitale, ducându-le toate mângâierile sfintei noastre
religiuni, ridicã ºi înalþã cuc cuvântulºi cu fapta vãduve zdrobite de
durere împreunã cu orfanii lor rãmaºi în urma vitejilor apãrãtori ai
patriei.6 În alt numãr al aceleiaºi publicaþii, Maria Baiulescu, preºedinta
Uniunii Femeilor Române din Ungaria (înþelegând prin asta pãrþile
ungurene ale Transilvaniei, aflate încã sub stãpânire maghiarã), invitã la
înfiinþarea unui alt orfelinat ºi la Blaj, dupã exemplul Sibiului.7
O mulþime de intelectuali, preoþi, învãþãtori, þãrani, toþi
care nu fuseserã destul de smeriþi în faþa slujbaºilor unguri, furã
învinovãþiþi de trãdare, arestaþi, bãtuþi ºi chinuiþi în modul cel
mai barbar. Unii au înnebunit, alþii au murit de dureri, iar alþii
au fost spânzuraþi fãrã prea multã vorbã. Pânã ºi femei au fost
supuse acestor chinuri. Biata Mãrioara Puia, tânãra dactilografã din Blaj, a fost omorâtã în temniþa din Alba-Iulia ºi
îngropatã ca un câine, fãrã a i se îngãdui nici mãcar mamei sale
s-o mai vadã!8

6 În Gazeta Transilvaniei, an LXXIX, nr. 26, Braºov, 5/18 februarie, 1916, p. 1.
7 Gazeta Transilvaniei, an LXXIX, nr. 32, 12/25 februarie, 1916, p. 1.
8 Vasile Stoica, Suferinþele din Ardeal,ediþia a IV-a, Ed.Vicovia, Bacãu, 2008, p. 363.
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Ca o culme a batjocurii faþã de iobagii ardeleni, dar mai ales faþã
de femeile lor, care erau aproape toate românce, au introdus acel
ruºinos ius primae noctis, dreptul nemeºului de a se culca cu nevasta
iobagului în prima noapte dupã nuntã!
Cu toate acestea, femeile române din Ardeal au luptat pentru
devenirea lor, au fost perseverente ºi harnice. Un exemplu este al primei
ardelence care ºi-a luat examenul de Bacalaureat în Bucureºti. Este
vorba despre domniºoara Emilia Cioran, fiica preotului Emilian Cioran
din Rãºinari (sora lui Emil Cioran) Ea a studiat la Institutul Educaþiunea
Românã, condus de doamna Elisa I. Manliu, de unde au ieºit profesoare,
sau altele urmeazã la Universitate. Domniºoara Emilia Cioran ºi-a luat
bacalaureatul în anul 1895, fiind probabil prima tânãrã cu bacalaureatul din Transilvania, dupã cum scrie presa vremii. 9 Elena dr. Muntean
(nãscutã Cãlniceanu), din partea Reuniunii Femeilor din Beiuº ºi jur,
soþia dr. Al. Muntean, dar ºi Elena Ardelean, de la Reuniunea Femeilor
române din Beiuº ºi jur, au participat direct la Marea Unire de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918. Documentul cu numãrul 1226 - 1227, din 27
nov. 1918 din Cluj, aratã credenþionalele eliberate de Reuniunea Femeilor Române Sfânta Maria din Cluj pentru: Dr. Maria R. Popp ºi Sidonia
G.I. Docan, de la care ne-au rãmas fragmentele de jurnal ce atestã emoþiile trãite pe platoul Unirii din Alba Iulia

LEMENI ELEONORA
Prea puþine femei au fost desemnate sã participe la Marea Unire
din 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, deoarece, conform uzanþelor vremii,
ele nu ocupau funcþii politice, nu aveau drept de vot, deºi aveau capacitãþi intelectuale ºi disponibilitãþi asemenea bãrbaþilor. Un caz fericit este
acela al Eleonorei Lemeni, despre care se ºtie cã a fost prima româncã
din Transilvania cu titlul de doctor, pe care l-a luat la Universitatea din
Cluj cu distincþia summa cum laude. Din spicuirile presei acelor vremuri, Eleonora Lemeni avea legãturi cu femeile din Bihor, fiind prezentã la
înfiinþarea Reuniunii Femeilor Române la Oradea unde susþine un discurs fulminant, dovedind marea sa dorinþã pentru unitatea ºi libertatea
neamului românesc.
9 În Revista Orãºtiei, an I, nr. 38, 18 sept. 1895, p. 3. Credem cã este sora lui Emil Cioran
din Rãºinari.
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Eleonora Lemeni s-a nãscut în 15/27 august 1885, la Sãliºte, fiind
fiica lui Liviu Lemeni ºi nepoata lui Ion Bran de Lemeni, cel care a fost
unul dintre secretarii Marii Adunãri de la Blaj din 3/15 mai 1848, þinutã
pe Câmpia Libertãþii în acest oraº recunoscut ca Roma micã. Tânãra
Eleonora face clasele primare în Sãliºtea natalã, iar liceul la Sibiu, la
ºcoala de stat ungureascã. Dupã aceea urmeazã studiile superioare,
fãcute la Universitatea din Cluj, la Facultatea de Litere ºi Filosofie. Un
semestru studiazã la Universitatea din Geneva, în Elveþia, dupã care îºi
ia doctoratul la Cluj. În anul 1908 este numitã profesoarã la ªcoala de
Fete a Asociaþiunii Astra din Sibiu. În 1918 a participat la Marea Unire
din 1 Decembrie, fiind aleasã în Marele Sfat. Documentul cu numãrul
1247, din 26 noiembrie 1918 din Sibiu aratã credenþionalul eliberat de
Reuniunea Femeilor Române din Sibiu pentru dr. Eleonora Lemeny ca
deputatã în Marea Adunare Naþionalã de la Alba -Iulia, 1918 din 1
Decembrie.10 Din 15 decembrie 1918, Eleonora Lemeni a fost numitã
consilier de secþie la Resortul Ocrotiri Sociale, implicându-se activ în
organizarea acestei secþii. Din anul 1926 a fost inspector medico-pedagogic la Ministerul Sãnãtãþii, iar din 1935 ºi-a cerut pensionarea din
motive de boalã. Eleonora Lemeni a trãit din 1935 la Bucureºti, de unde
trimite datele cãtre Sibiu, profesorului Ioachim Crãciun în 1943.11
În 8 iunie, 1914, la Bãile Episcopeºti din Oradea s-a constituit
Reuniunea Femeilor Române din Oradea ºi jur, sub preºedinþia doamnei Aurelia dr. Coriolan Pop, soþia patriotului înfãcãrat despre care am
fãcut vorbire mai sus. Raportorul a fost d-na Lemeni Nora, care într-un
discurs înflãcãrat aratã obligaþiunile ce le are femeia românã în lupta
pentru existenþa naþionalã. Ea îi invitã pe cei prezenþi la solidaritate ºi
cooperare armonicã, apoi citeºte proiectul de statut, se discutã pe paragrafe ºi se voteazã. Dr. Aurel Lazãr citeºte adeziunile d-nelor: Viora dr.
Ciordaº (soþia lui Ioan Ciordaº) ºi Maria dr. Cosma (soþia lui Partenie
Cosma) din Beiuº; în absenþã Viora dr. Ciordaº este aleasã vice-preºedintã. Scopul Reuniunii este: Promovarea culturalã ºi economicã a femeii
române ºi ajutorarea vãduvelor ºi orfanelor. Aceste deziderate se vor
realiza prin:
sprijinirea ºcolilor de fete;
sprijinirea unui internat de fete;

10 În 1918 la români. Documentele Unirii vol. X, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1989, p.XLVIII.
11 Gelu Neamþu, Mircea Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918. Mãrturii ale participanþilor,
Ed. Academiei, Bucureºti, p. 174-175.
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dezvoltarea industriei manufacturiere ºi valorizarea
produselor ei;
þinerea de cursuri practice, potrivit priceperii femeii
(croitorie, menaj, manufacturã);
cursuri populare cu conþinut ºtiinþific ºi practic;
sprijinirea acþiunilor filantropice ºi umanitare;
înfiinþarea unui cãmin pentru femei;
împãrþirea de ajutoare elevilor sãraci;
îngrijirea rãniþilor din spitale, etc.
Intervenþiile Eleonorei Lemeni în dezbaterile Marelui Sfat
Naþional aratã cã hotãrârile de la Alba-Iulia trebuie respectate; sã se
înscrie dreptul de vot al femeilor în acest proiect, cât ºi reprezentarea
proporþionalã. Pentru cã nu se prevãd aceste postulate în proiect, d-ra
Lemeni cere Marelui Sfat sã se conformeze strict hotãrârilor poporului.
Tânãra afirmã cã nu femeile au pornit rãzboiul, n-au lucrat pentru el, ci
dimpotrivã, au alinat durerile lui ºi vor sã mijloceascã pe viitor buna
înþelegere între popoare, ajutând scopurilor civilizaþiei. Nu drepturile
politice zdruncinã familia, ci mizeria, iar simþãmintele materne nu pot
fi zdrobite niciodatã. Inteligenta ºi combativa tânãrã se declarã împotriva proiectului, dacã nu se va introduce votul pentru femei ºi
reprezentarea proporþionalã a minoritãþilor.12
La ºedinþa Marelui Sfat Naþional din 5 august 1919, sta într-un colþ
la intrare, aproape de fereastrã, d-ra Nora Lemenyi, singura femeie
membrã a Marelui Sfat. Înaintea deschiderii ºedinþei din 30 iulie 1919, o
delegaþie de femei din toate clasele în frunte cu doamnele Andrei
Bârsan ºi Nora Lemeni au prezentat Consiliului Dirigent un memoriu
pentru acordarea drepturilor civile ºi politice femeilor prin vot activ ºi
pasiv, conform înscrierilor acestor drepturi în Adunarea Naþionalã de la
Alba-Iulia. Aratã activitatea femeii ºi bãrbãþia cu care s-a purtat în actualul rãzboi. Dl. Maniu rãspunde: Suntem perfect de acord cu dvs. Avem
ca bazã egalarea sexelor. Partidul Naþional a înscris întâiul, în trecut
drepturile femeii. A apreciat întotdeauna importanþa egalã a
femeii.Convingerii politice se adaugã convingerea ºtiinþificã. Dacã în
întunericul vremilor femeia a avut rol inferior, azi nu se mai poate.
Suntem civilizaþi. Ne vom þine fãgãduinþa datã la Alba-Iulia.13

12 În Gazeta transilvaniei, an 80, nr. 159, 6 august, 1919, p.1.
13 În Gazeta Transilvaniei, an 80, nr. 157, 2 august 1919, p. 2.
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PETROVICI ERSILIA
Altã doamnã, participantã la Marea Unire din 1 Decembrie de la
Alba-Iulia a fost Ersilia Petrovici, care s-a nãscut în 7 noiembrie 1884 în
comuna Idioara, judeþul Caraº-Severin. Încã din anul 1905, Ersilia
Petrovici a participat la reorganizarea Reuniunii Doamnelor Române
din Lugoj. Din partea acestei organizaþii a fost delegatã ca membrã cu
credenþional la Adunarea Naþionalã de la Alba-Iulia, din 1 Decembrie
1918, unde ºi ea a cerut unirea Transilvaniei cu Patria Mumã, fãrã
condiþiuni. Documentul cu numãrul 1225, din 28 noiembrie 1918 de la
Lugoj, este un credenþional eliberat de Reuniunea Ajutãtoare a
Doamnelor Române din Lugoj pentru Ersilia Petroviciu ºi Valeria Pintea
ca deputate în Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din1
Decembrie 1918.14
Dupã revenirea în Lugoj, Ersilia Petrovici a fost aleasã în Consiliul
comunal Lugoj, în douã rânduri: între 1925-1927 ºi 1930-1933.
Începând cu anul 1927, Ersilia Petrovici devine preºedinta Societãþii
Principele Mircea, filiala Lugoj. Dupã aceea devine membrã în Consiliul
de Patronaj al judeþului Severin. Pentru munca sa rodnicã în folosul
comunitãþii româneºti, a fost decoratã cu Meritul Sanitar cl.I din partea
Crucii Roºii Române, ºi cu Medalia de aur a Societãþii Principele
Mircea.15

ªERBAN ROZA
Pentru frumuseþea, inteligenþa ºi dãruirea sa, dacã ar fi sã-i
acordãm postum un titlu de Miss a Marii Uniri din 1 Decembrie 1918,
cu certitudine acesta i s-ar cuveni doamnei Roza ªerban, care a
reprezentat la Alba-Iulia Reuniunea Femeilor Române din Blaj.
Fotografia pãstratã peste veacuri aratã chipul unei frumuseþi rãpitoare,
ca dovadã cã ºi în vremea aceea existau românce frumoase, dupã cum
se spune.
Roza ªerban s-a nãscut în 26 februarie 1881, în localitatea Cãpuºul
Mare, judeþul Cluj; n-am descoperit cine erau pãrinþii sãi. Dupã ºcoala
primarã ºi secundarã, ea a absolvit ªcoala Normalã de Fete din Blaj, în
anul 1898. Apoi urmeazã Institutul Pedagogic Superior din Budapesta,
iar dupã absolvire ajunge profesoarã la fostul sãu liceu: Liceul de Fete
14 În vol. 1918 la români. Documentele Unirii, vol X, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,
1989, p. XLVIII.
15 Idem, op. cit, p.260, 261.
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din Blaj, unde va sluji cu devotament învãþãmântul românesc din 1899
pânã în 1920. În anul 1911, cu prilejul semicentenarului Astrei, ea este
aceea care a aranjat secþia de Artã Naþionalã a expoziþiei organizate cu
acest prilej în cadrul Adunãrii Generale de la Blaj. Însuºi marele Iorga a
scris elogios despre aceastã expoziþie, mai ales despre secþia de Artã
Naþionalã. Documentul cu numãrul 1206 din 27 nov. 1918, din Blaj, eliberat de Reuniunea Femeilor Române din Blaj pentru inimoasa Roza
ªerban.16
Între 1916 ºi 1920, a fost vicepreºedintã a Reuniunii Femeilor
Române din Blaj; în aceastã calitate a reprezentat Reuniunea Blaj la
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia. În 1920 Roza ªerban
este profesoarã de pedagogie la cursurile pregãtitoare de profesori de
la Universitatea din Cluj, dar în acelaºi an a înfiinþat Reuniunea Femeilor
Române din Sighet, a cãrei preºedintã a fost pânã în 1932. În perioada
1933- 1940, Roza ªerban a fost preºedinta Crucii Roºii din Sighet. Din
aceastã ipostazã ea a înfiinþat dispensare medicale la Borºa, Sighet,
Petrova.
În 1912 s-a cãsãtorit cu eminentul profesor Mihail ªerban, director
al Liceului Dragoº Vodã din Sighet. Pentru meritele sale ºcolare ºi
extraºcolare deosebite, Roza ªerban a fost decoratã cu Meritul Muncii
cl.I. În anul 1945 ea a rãmas vãduvã în Sibiu, unde se refugiase din cauza
prigoanei ungureºti. O datã cu revenirea Universitãþii la Cluj, Roza
ªerban s-a stabilit în oraºul de pe Someº, împreunã cu fiica sa, reunind
arcul de cerc peste timp ºi peste strãvechiul pãmânt binecuvântat al
iubitei Transilvanii: Cãpuºul Mare, Blaj, Sighet, Sibiu, Cluj.17
Documentul cu numãrul 1206, din 27 noiembrie 1918, eliberat la
Blaj, din partea Reuniunii Femeilor Române din Blaj pentru Roza
ªerban, l-am descoperit în volumul X din lucrarea coordonatã de ªtefan
Pascu, Ion Popescu-Puþuri ºi Augustin Deac, ºi colaboratorii: Ion Iacoº,
Nicolae Josan, Valer Moga, Teodor Popescu, Natalia Tampa, Marin Badea
ºi Alexandru Porþeanu, intitulatã: 1918 la români. Documentele Unirii
vol. X, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1989, p.XLIV-XLIX. 18
Dupã Unire, femeile au continuat munca lor în folosul comunitãþii, astfel este elocvent exemplul doamnei Elvira Botez, care a sosit
în Orãºtie când societatea româneascã avea de lucru sã promoveze
16 În, 1918 la români. Documentele Unirii, vol X, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1989, p. XLV.
17 Ibidem, p.351-352.
18 În 1918 la români. Documentele Unirii, vol X, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1989,
p. XLV.
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noile proiecte demarate anterior: internatul pentru liceul românesc;
atelierul de þesãtorie care trebuia readus la fala lui de dinainte de rãzboi;
organizarea unui orfelinat pentru numeroºii orfani de rãzboi, iar doamna Elvira, soþia colonelului Botez a fost numitã preºedintã a acestei activitãþi. Munca ei a fost fãcutã cu dãruire, zi de zi, o faptã nobilã ce a condus la înflorirea aºezãmântului. În favoarea orfelinatului, doamna Elvira
a organizat serate, concerte, chiar ºi dupã ce soþul ei a fost transferat din
Orãºtie la Sibiu, ea rãmânând un model de împlinire a datoriei obºteºti,
iar pentru aceasta, românii îi vor purta veºnicã amintire. (Doamna
Elvira Botez, în Libertatea, an XIX, nr. 45, 10 nov. 1921, p.1.).19

19 Libertatea, an XX, nr. 45, 1921, p. 1.
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Romulus Bucur

„Poezia e o Cale,
dao, cu tot ce
implicã aceasta”

Hristina Doroftei: Aþi debutat editorial cu volumul „Cinci” (Ed. Litera, 1982), alãturi de Bogdan Ghiu, Mariana Marin, Alexandru Muºina, Ioan Bogdan Lefter. Cum a fost debutul în anii ’80, la vârsta de 26
de ani?

Romulus Bucur: Cum sã fie? Normal… Pe cît putea sã fie normal
ceva în anii aceia. Unii dintre noi debutaserã, alþii (cred cã ºi eu, dar nu
mai sînt sigur) depuseserã manuscrise la concursuri de debut, ºi a
apãrut aceastã ocazie: fusese mai întîi Aer cu diamante ºi m-a sunat Ion
Bogdan Lefter sã mã întrebe dacã vreau sã particip la un volum colectiv.
Am ezitat – voiam, dar, fiind vorba de editura „Litera”, trebuia sã ne plãtim noi cheltuielile de publicare. Or, tocmai banii (sau lipsa lor) erau
problema. I-am împrumutat de la o mãtuºã ºi se pare cã a fost o investiþie
bunã. Partea cea mai frumoasã a fost dupã apariþia cãrþii, cînd ne-am adunat cu toþii la Bogdan acasã, sã scriem dedicaþii pe exemplarele pe
care le-am împãrþit în dreapta ºi-n stînga. Atunci l-am cunoscut pe Tudor
Jebeleanu (din cauza lipsei banilor, evocatã mai sus, nu mã dusesem nici
la Bucureºti pentru ºedinþa foto, aºa cã am trimis niºte poze fãcute acasã
în curte), care mi-e un prieten drag pînã în ziua de azi. Restul e istorie.
Adicã poveste.
H.D.: În care „rol” vã simþiþi mai confortabil: în cel de poet, de critic literar, de universitar sau de traducãtor?

R.B.: În toate. Sau în nici unul dintre ele. Instrumentul / obiectul
meu preferat e briceagul elveþian. Adicã ceva multifuncþional. Cînd nu
mã simt ok într-unul din roluri (sã zicem, atunci cînd îi simt limitele
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apropiindu-se primejdios), trec în altul. ªi aºa mai departe. Toate sînt complementare, au un nucleu comun ºi, în acelaºi timp, ceva unic.
H.D.: În „epoca postumanã” nu mai este în prim-plan omul. Dar poezia?
Care ar fi evoluþia poeziei în postumanism?

R.B.: Regret, (mã rog, o spun din politeþe), dar eu nu am ajuns încã
în epoca postumanã. Mã simt bine în antichitatea chinezã, cu conceptul (îi
spun aºa în lipsa unui termen corespunzãtor) de ren ÈË (om). Sau, ca sã
invoc o autoritate, gen Maestrul [Zhuangzi] zice, „Cine foloseºte unelte
mecanice acþioneazã mecanic. Cine acþioneazã mecanic are inimã mecanicã. Dacã în piept existã inimã mecanicã, atunci puritatea ºi simplitatea nu
mai sunt depline, spiritul ºi viaþa nu mai sunt rânduite, iar Dao nu-l mai
susþine” (în traducerea Luminiþei Bãlan ºi a Tatianei Segal). Poezia e o Cale,
dao µÀ, cu tot ce implicã aceasta. Ce ar mai fi de adãugat?
H.D.: Pe coperta a IV-a a volumului „Opera poeticã” (Ed. Cartea
Româneascã, 2017), criticul Ion Pop observã construcþia unui „discurs
liric credibil în lipsa lui de emfazã, în modestia asumatã a notaþiei ºi confesiunii”. Cum vã raportaþi la aceastã idee? Cum le-aþi preda studenþilor
poezia dumneavoastrã?

R.B.: Cred cã, implicit, am rãspuns la aceastã întrebare în paragraful
anterior. Un mic supliment: „Cel care ºtie nu rosteºte vorbe/ Cel care rosteºte vorbe, ºtie” Laozi, LVI; „Un arbore nemãsurat s-a înãlþat dintr-un lãstar
subþire; un foiºor cu nouã caturi s-a ridicat dintr-o movilã de þãrânã; un
drum departe începe cu întâiul pas. Cel cu acþiune nu va izbândi; cel care
þine cu înverºunare va pierde”, Laozi, LXIV (în traducerea lui ªerban
Toader). Cît priveºte poezia mea, dacã ar fi s-o predau studenþilor, aº preda-o
la propriu. Adicã, punîndu-le cartea în mînã: luaþi, citiþi, dacã aveþi ceva de
zis / întrebat, atunci stãm de vorbã. Dacã mã gîndesc bine, cam aºa ar trebui predatã literatura în general: încercînd sã nu transmit ideile mele preconcepute, prejudecãþile mele asupra unei epoci, autor, opere; ele sînt
oricum inevitabile, dar le putem conºtientiza ºi, ulterior, folosindu-ne gîndirea criticã, confirma sau infirma.
H.D.: Sunteþi nãscut ºi crescut la Arad, la Universitatea din Bucureºti
aþi fost student la Filologie, iar la Universitatea „Transilvania” sunteþi
Lector universitar. Aþi observat diferenþe notabile între scriitorii din
Bucureºti ºi cei din provincie? Existã un complex al literaturii provinciale?

R.B.: Da, existã un complex provincial al literaturii române în general. Spuneam mai demult, tot într-un interviu, cã poþi fi un bard jude-
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þean la Bucureºti. Regretatul meu prieten Alexandru Muºina, pe de altã
parte, spunea cã poþi fi un adevãrat poet european la Târgu Secuiesc.
Cred cã avea dreptate. Da, e bine sã ai iluzia receptãrii mondiale printr-o
traducere într-o limbã de largã circulaþie, e ºi mai bine sã iei premii
internaþionale, sã participi la rezidenþe, festivaluri etc. Cel mai mare
cîºtig e sã-þi dai seama cã existã oameni cu interese/ preocupãri similare,
cã ai cu cine sta de vorbã despre poezie sau despre ce graviteazã în jurul
acesteia. Cît despre iluzia notorietãþii într-o lume dominatã de vizual
(iconic, în primul rînd) ºi fãrã prea mult suport lingvistic…
H.D.: La începutul volumului „Poeþi optzeciºti (ºi nu numai) în anii
’90” (Ed. Paralela 45, 2000), ridicaþi o problemã actualã: „– cum sã-mi
împac între ele prieteniile ºi antipatiile (inevitabile ºi ele), în aºa fel
încât evaluarea (câtã e) sã nu aibã de suferit”. Cum reuºeºte un comentator de literaturã sã delimiteze omul de scriitor?

R.B.: Greu, uneori deloc. În unele cazuri, evitînd sã scrie despre
anumiþi autori. Nu sînt istoric literar, deci nu-mi asum responsabilitatea
unei viziuni de ansamblu; cînd scriu despre literaturã, vorbesc despre
un parcurs personal. Literatura, ºi cea naþionalã ºi cea mondialã (cam
aºa interpretez termenul de world literature, fãrã implicarea noþiunii de
universal din mai vechiul Weltliteratur) au destui scriitori care sã mã
îmbogãþeascã, astfel încît mã pot lipsi de unul sau doi care mã deranjeazã, sã zicem, din punct de vedere moral. Asta atunci cînd vorbesc de
lecturile mele personale ºi de reacþiile provocate de ele. Cînd ajungem
la predarea literaturii, bineînþeles cã lucrurile se schimbã, încerc nu sã
mã impersonalizez, dar sã fac abstracþie, în mãsura posibilului, de biografie. Altfel, teoretic, e extrem de simplu sã desparþi autorul-în-carne-ºioase (de fapt tot în cuvinte) de autorul-decupat-din-text. În practicã,
probabil cã succesul îi aparþine celui care reuºeºte sã construiascã un
personaj convingãtor din propria sa lecturã a autorului (sintetizînd biograficul cu literarul).
H.D.: Literatura tipãritã versus literatura online: ce pãrere aveþi despre
cele douã abordãri? Se completeazã ori se aflã în concurenþã?

R.B.: Nici una în mod deosebit. E o schimbare de mediu. Este mediul mesajul? E o întrebare cît se poate de serioasã. Luãm poezia de pe
hîrtie ºi o transformãm într-un fiºier HTM(L)? Nu am fãcut altceva decît
sã-i mãrim, potenþial, publicul. Conteazã asta cu adevãrat? Putem
echivala popularitatea, succesul, faima etc. cu valoarea? Profitãm de posibilitãþile multimedia ale calculatorului, transmise apoi mediului
online? Atunci avem altceva. Mai vorbim despre poezie? Dacã ne referim
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doar la posibilitãþile grafice, sîntem în continuare în trena poeziei vizuale de la începuturile ei, a caligramelor, a poeziei concrete. Dacã aducem dimensiunea sonorã, sau imaginea în miºcare, sau caracterul (mai
mult sau mai puþin) interactiv, atunci avem de-a face cu altceva, cu o
formã sincreticã. O mai numim poezie? Nu ºtiu, ºi, de fapt, nici nu cred
cã mai conteazã acest lucru.
H.D.: De câte încercãri este nevoie pentru a scrie un poem care sã fie pe
placul dumneavoastrã? Consideraþi cã un poem nu este finalizat niciodatã sau credeþi cã din momentul în care a fost scris capãtã personalitate ºi independenþã?

R.B.: De oricîte încercãri. Unele poeme ies din prima, fie cã ele
pre-existã undeva ºi, atunci cînd sînt gata, cer sã vinã pe lume (nu, nu
cer tinereþe fãrã bãtrîneþe ºi viaþã fãrã de moarte, deºi probabil cã am fi
în stare sã le-o promitem pînã ºi pe asta), pe altele le construim cu grijã
în cap ºi le punem pe hîrtie (mã rog, ecran) atunci cînd zicem cã sînt
gata (uneori sînt, alteori nu), altele le bricolãm bucatã cu bucatã, vers cu
vers, imagine cu imagine, ºi, tot aºa, ne oprim cînd am ajuns la o versiune plauzibilã (din punctul nostru de vedere). O versiune pe care s-ar
putea s-o refacem. O datã, de douã ori, de n ori. Dupã ce e publicatã (în
volum, cã mediul virtual suportã mult mai uºor revenirile), sã zicem cã
a cãpãtat personalitate ºi independenþã. Nu într-atît încît sã fie imunã la
eventuale reveniri, modificãri, rescrieri.
H.D.: Învãþãmântul românesc este în declin. Elevul de gimnaziu
învaþã gramaticã la modul serios, ajunge la liceu ºi nu mai are materia aceasta; este, în schimb, obligat sã memoreze comentarii; ajunge la
facultate, iar dupã licenþã nu-ºi gãseºte loc de muncã în domeniul sãu,
totul este instabil ºi discontinuu. Mai existã ºanse sã-ºi revinã societatea
româneascã?

R.B.: Mai existã ºanse pentru societatea actualã, în plin proces de
infantilizare ºi spãlare a creierului? Mã rog, sper cã totuºi nu e tendinþa
dominantã (deºi ce se întîmplã pe Facebook pare a mã confirma. În
momentul în care faci o cãutare pe Google, chiar dacã ºtii foarte exact
ce cauþi, primeºti orice rezultate, de cele mai multe ori irelevante, doar
ca sã nu reacþionezi ca un copil bosumflat cã nu a primit nimic. Cînd
goleºti coºul de gunoi sau spamul din Yahoo! Mail, îþi apare automat un
clip, de asemenea ca sã nu te plictiseºti). Ce sã mai vorbim de radicalizãrile de tot felul, care se bazeazã pe frustrãri reale ºi pe aceeaºi spãlare
a creierului? Totul este instabil ºi discontinuu. Întotdeauna a fost. Dar
acum se simte mai acut acest lucru. Capra vecinului o duce rãu (sau aºa
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percep eu, fãrã bucurie, lucrurile). Capra personalã, de asemenea. Soluþia, dacã e, e individualã. Sã ne cultivãm, fiecare, grãdina, în cea mai
bunã dintre lumile posibile. Singura, pentru noi, de altfel.
Pentru ca lucrurile sã fie cît se poate de limpezi: mã consider un
conservator moderat þinut în frîu de un progresist moderat. Sau invers.
H.D.: Observ cã sunteþi apropiat de tinerii scriitori, aveþi proiecte
comune cu aceºtia (ultimul de care ºtiu este de la Tipografia, de la
Dactãr Nicu’s din Braºov). Cum e generaþia tânãrã (douãmiistã, postdouãmiistã) faþã de generaþia ’80? Predominã asemãnãrile sau deosebirile?

R.B.: Nu ºtiu ºi, sincer vorbind, nici nu mã intereseazã. Deºi consider literatura mai degrabã ca pe un sport de echipã, individualitãþile
conteazã. Deci, îi cunosc (direct sau din scris) pe x ºi y, ºi-i apreciez, dar
nu-l cunosc pe z. La cum circulã (ºi cît costã) cãrþile (mai ales cele de
poezie) mi se pare absolut hazardat sã emit opinii colective. Repet, îmi
plac unii, îmi displac alþii (mai puþini), pe alþii îi ignor (cred cã nu din
vina mea). În ceea ce priveºte asemãnãrile ºi deosebirile, nu ºtiu dacã eu
sînt cea mai indicatã persoanã care sã se pronunþe – în interiorul generaþiei mele am o poziþie, sã spunem, specialã, apoi, am primit semnale
cã aº fi apreciat de (foarte) tinerii poeþi, ceea ce ar putea face ca o evaluare pozitivã sã fie luatã drept o dovadã de oportunism. Pur ºi simplu, nu
ºtiu.
Interviu realizat de

Hristina DOROFTEI
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Ron Butlin
Revitalizarea romanului scoþian ºi schimbãrile pe care realitãþile ºi
provocãrile de azi le aduc în prim plan ne demonstreazã cã
asistãm la un fenomen de regândire a genului, încurajat de statutul politic actual al þãrii ºi, mai ales, de interesul naþional pentru
piaþa de carte de aici (numãrul tot mai mare de edituri, proliferarea evenimentelor literare – târguri de carte, Festivalul de carte
din cadrul mai larg al cunoscutului Festival din Edinburgh, premii
literare, participarea scriitorilor scoþieni la întâlniri ºi conferinþe
internaþionale, proiecte literare, cum ar fi Centrul Povestitorilor
Scoþieni, the Scottish Storytelling Centre).
Ultima decadã a secolului trecut a marcat o rupturã semnificativã
de tradiþia literarã localã reprezentatã de poeþi precum Edwin
Morgan sau Hugh McDiarmid, urmaºi consistenþi ai lui Robert
Burns, în favoarea unei generaþii serioase, puternice, solidare ºi
destul de unitare de prozatori, din care face parte ºi Ron Butlin.
Acesta, alãturi de James Kelman, Alasdair Gray (tradus ºi la noi)
sau Irvine Welsh (autorul de neconfundat al romanului
Trainspotting, devenit ºi mai cunoscut prin ecranizãrile din 1996
ºi 2017), opteazã pentru dimensiuni ºi modalitãþi noi de
reprezentare a spiritului scoþian. Elementele esenþiale ale culturii
caledoniene sunt re-evaluate ºi reînscrise într-un context actual,
de preferinþã urban, într-o formulã combinatorie care permite alã-
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turarea trecutului istoric cu un prezent experimental în spiritul
unanim admis al postmodernismului, atât de generos în asigurarea coabitãrii diferenþelor, divergenþelor, distanþelor.
Ron Butlin, poet ºi prozator, a fost Makar de Edinburgh (Poet
Laureate) între 2008-2014, un titlu onorific acordat unui poet
recunoscut oficial; din 2009 este membru onorific al Universitãþii
din Edinburgh ºi, din 2010, membru al Fondului Literar Regal;
este unul dintre autorii cunoscuþi prin traducere în mai multe þãri
din Europa (Revista Familia a publicat o selecþie de versuri în
anul 2000 – pentru prima datã în România); primul sãu roman,
The Sound of My Voice (1987) (Sunetul vocii mele) a fost republicat în anul 2002 cu menþiunea introductivã a lui Irvine Welsh cã
este unul dintre cele mai mai importante romane din Marea
Britanie a anilor optzeci: a obþinut Premiul Mille Pages în 2004 la
categoria Cel mai bun roman strãin, apoi premiul Lucioles, în
2005, la aceeaºi categorie; este pe lista revistei Guardian ca fiind
una din cele 1.000 de cãrþi care trebuie citite ºi se numãrã printre
cele 100 de cãrþi importante din literatura scoþianã.
Trãieºte în Edinburgh cu soþia sa Regi Claire, prozatoare cunoscutã ºi cititorilor revistei noastre din 2004, când a apãrut un text
al ei, tradus pentru prima datã în România. Aºadar, Ron Butlin
revine în paginile Familiei la peste douãzeci de ani ca un vechi ºi
constant prieten.
Magda DANCIU

***

„Eu nu planific nimic”
Magda Danciu: Ne bucurãm sã fii cu noi din nou, Ron. Ce simþi
când te adresezi unor prieteni ºi cunoºtinþe vechi, unor cititori care
trãiesc în acestã parte a Europei? Ce îþi mai aminteºti din zilele când
ai ajuns aici datoritã seminarului din 2000, organizat de Consiliul
Britanic pentru scriitori britanici ºi români ºi desfãºurat la Bãile Felix?
Ron Butlin: Sunt deosebit de încântat sã mã aflu din nou în
paginile revistei Familia ºi sã fiu din nou în legãturã directã cu
România, una dintre þãrile mele favorite. Era un turneu organizat de
Consiliul Britanic care începea la Bucureºti ºi ajungea la Oradea, dupã
ce traversa un peisaj minunat. De atunci am mai participat la câteva astfel
de turnee de lecturã în Europa, Africa ºi America de Nord, dar evenimentul din România a fost categoric unul dintre cele mai bune.
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Oamenii pe care i-am cunoscut erau nespus de generoºi ºi ospitalieri.
Toþi erau sincer interesaþi sã-mi cunoascã poeziile ºi povestirile ºi sã mi
le ofere pe ale lor. Am avut ocazia sã cunosc scriitori români ºi sã iau
parte la multe discuþii, publice sau particulare, care au fost plãcute ºi
provocatoare în cel mai bun înþeles al cuvântului, cãci aveau o profunzime autenticã. În mod cert, literatura ºi artele sunt luate în serios în România. Ce loc minunat!
M.D.: Ce direcþii a luat cariera ta literarã de atunci, din 2000, de
la primul nostru interviu? Ce schimbãri s-au petrecut în planul acesta?
R.B.: De când am fost în România, am publicat douãsprezece cãrþi
– mai ales romane, prozã scurtã ºi poezie. Spre surprinderea mea, unul
dintre romanele mele, Ghost Moon, a fost nominalizat pentru premiul
internaþional IMPAC (premiul internaþional al Dublinului) în 2016, ceea
ce a însemnat o recunoaºtere extraordinarã. Timp de ºase ani am fost
Poet-Laureate-ul oraºului Edinburgh, o onoare care m-a fãcut sã privesc
cu mai multã atenþie la locul în care m-am nãscut. Drept urmare, am
scris o culegere de poezii despre strãzile sale, despre oamenii care
trãiesc aici, despre trecutul oraºului ºi prezentul sãu vibrant, precum ºi
câteva poezii SF despre viitorul lui. Se schimbã atât de multe lucruri în
Scoþia acum – posibilitatea on/off privind independenþa ei, teama de
Brexit –, încât scrisul meu a devenit mai politic, astfel cã ultimul meu
roman, Billionaires’ Banquet, este o satirã despre avere ºi corupþie.
Cu trei ani în urmã, spre exemplu, m-am trezit cã scriu pentru
copii. Here Come the Trolls!, aºa cum s-a numit în final, a început ca un
poem suprarealist despre anarhiºti ºi bancheri care trãiau sub pãmânt.
Când i-am citit soþiei mele Regi Clare (scriitoare ºi ea) partea introductivã, a început sã râdã spunându-mi cã în mod sigur copiilor le va plãcea.
Am recitit partea cu pricina ºi am râs ºi eu. În scurt timp s-a transformat
într-o poezie despre niºte mici creaturi afurisite care trãiau sub strãzile
Edinburgh-ului ºi ieºeau numai sã stârneascã haos ºi dezastru, doar ca sã
se distreze. Asemenea bancherilor ºi anarhiºtilor, doar cã trollii sunt
amuzanþi!
Nu cred cã mi-a plãcut ceva mai mult decât sã scriu thriller-ul meu
pentru copii de 10-14 ani, publicat recent. Steve & FranDan Take on the
World este o istoria unei aventuri care implicã escapade, comori ascunse, capturi – orice vreþi! Spre surpriza mea, copiilor le place. „O poveste grozavã cu mult miez“, a zis un critic de 12 ani pe site-ul de recenzii la cãrþi pentru copii, LoveReading4Kids. Un altul a intervenit: „Mi-a
plãcut atât de mult, cã am stat pânã la ora 11 în fiecare noapte pânã am
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terminat-o“. M-am simþit mãgulit sã fiu invitat de copii în lumea lor.
Entuziasmul lor e atât de pozitiv ºi de sincer.
M.D.: Eºti unul dintre numele majore ale vieþii literare din
Scoþia. Care sunt tendinþele dominante ale vieþii literare de azi?
R.B.: Când eu am început sã scriu, Scoþia se mândrea cu poeþi de
talie internaþionalã în toate cele trei limbi. Mã refer la Sorley MacLean, a
cãrui poziþie în literatura galicã o egaleazã pe cea a lui Milton în literatura
englezã; Norman McCaig a fost fãrã îndoialã unul dintre cei mai rafinaþi
poeþi pe are i-am avut; Edwin Morgan a scris o poezie experimentalã
atât la nivel formal, cât ºi la cel al conþinutului, deseori imaginativã ºi
futuristicã, precum ºi poezii ºi sonete de dragoste tradiþionale, iar opera
lui a fost tradusã în multe limbi; scriind în scoþianã, Hugh McDiarmid ºi
Robert Garioch au creat câteva poezii care sunt printre cele mai frumoase pe care le-am citit în din orice limbã. Aceºti autori ne-au inspirat
pe noi, scriitorii mai tineri. În anii ’90 lucrurile au început sã se
schimbe. Treptat, poezia a pierdut teren în favoarea prozei. Irvine
Welsh a început sã scrie despre problemele vieþii urbane la sfârºitul secolului al XX-lea. Dialectul de scoþianã de stradã din Trainspotting a scos
în evidenþã chestiunea drogului ºi a violenþei împotriva stãrii de depravare a perioadei post-Thatcher-iste, un semnal de alarmã clar ºi puternic.
Mai aproape de zilele noastre, poezia a revenit, mai ales prin lecturile
live, prin programe de interpretare ºi comentare de poezie. Numai în
Edinburgh existã vreo douãzeci de locuri unde se desfãºoarã astfel de
evenimente în mod regulat.
M.D.: În România existã o competiþie între edituri, al cãror
numãr a sporit în ultimele douã decade. Ce fel de politici ºi practici
sunt caracteristice industriei cãrþii în Scoþia?
R.B.: În Scoþia existã douã edituri de referinþã: Birlinn, care mi-a
publicat o parte din cãrþi (restul volumelor a fost publicat la Londra) ºi
Canongate. Cele douã se completeazã atent. Birlinn este în mod tradiþional mai scoþianã, promovând un anumit fel de romane, însã concentrându-se mai mult pe non-ficþiune: poezie, eseuri, istorie, geografie,
hãrþi º.a.m.d. Nu demult au iniþiat o listã cu cãrþi pentru copii.
Canongate este mai internaþionalã în prezentare ºi are o listã mai lungã
de lucrãri în prozã. Existã însã ºi un numãr mare, crescând chiar, de edituri mai mici care publicã poezie, memorii ºi romane. Cu toate acestea,
se observã cã autorii de prozã scurtã au o existenþã mai grea. Nu multe
edituri preiau spre publicare culegeri de povestiri; o fac doar dacã sunt
semnate de prozatori cunoscuþi. Ei susþin cã publicarea unei cãrþi este
business ºi în aceste vremuri grele puþine afaceri îºi asumã riscuri.
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M.D.: Cititorii sunt deseori curioºi sã afle cum se scriu cãrþile,
care este sursa de inspiraþie a autorilor ºi metodele lor de procesare a
materialelor adunate? Cum îþi gândeºti tu cãrþile? Cum le începi? Cum
le continui?
R.B.: De regulã, primele cuvinte îmi vin în timp ce mã plimb. Nu
încerc sã mã gândesc la ce înseamnã ele. Prefer sã le tratez ca pe niºte
sunete ºi le fredonez pentru mine, aºa cum sunt, apoi ascult alte sunete,
alte cuvinte. Numai când am sentimentul cã sunt gata sã uit aceste cuvinte, atunci le scriu. Chiar ºi atunci refuz sã mã gândesc la ele sau sã le
analizez. Reflectarea este supraevaluatã, deºi îºi are ºi ea rostul ei. Eu
însã gãsesc cã dacã mã gândesc prea curând la ceea ce vreau sã creez,
îmi încetineºte creaþia. Cel mai bine este sã gândesc cartea când sunt
spre finalul procesului de elaborare.
Majoritatea romanelor mele, bunãoarã, nu au fost scrise da capo
al fine, ci în grupaje de secþiuni separate, nelegate. Tot la câteva zile
începeam o secþiune nouã. Fãrã panificare. Eu nu planific nimic. Apoi
când mi se pãrea cã nu mai existã secþiuni de scris, le adunam pe toate
ºi îmi imaginam cum ar putea fie ele legate într-o naraþiune coerentã.
Este ca un puzzle cãruia îi lipseºte imaginea care te ghideazã. Explorez
felul în care aº putea potrivi piesele mai bine, schimbând detaliile dupã
ce le regândesc. Numai dupã ce etapa de potrivire a secþiunilor a
avansat suficient de mult, ºtiu cu adevãrat despre ce va fi romanul. ªi
acest moment este atât de emoþionant! Aceastã metodã de scriere nu
este recomandabilã, dar pentru mine este singura pe care o ºtiu. E multã
muncã. Am încredere în imaginaþia mea. În mod obiºnuit terminarea unui roman îmi ia câþiva ani, e un demers anevoios. Mai ales cã întotdeauna
scriu prima versiune pe hârtie, cu creionul. Mi-ar plãcea sã pot dactilografia mai repede ºi mai bine, crede-mã.
M.D.: The Sound of My Voice este prima ta carte pe care am citito ºi m-a fascinat pentru îndrãzneala ºi inventivitatea sa formalã ºi
structuralã. Se pare cã tot timpul a fost apreciatã ca o operã deosebitã.
R.B: Aºa mi se pare ºi mie. În aprilie, acest roman a fost publicat
pentru a cincea oarã, ca un text nou ºi revizuit. De la prima ei apariþie
în 1987, cartea a mai fost publicatã de patru edituri diferite. Un adevãrat
record! De-a lungul anilor a fost difuzatã de BBC ca operã-în-lucru
(work-in-progress), iar dramatizarea ei a fost premiatã. A fost tradusã în
mai multe limbi ºi a obþinut douã premii internaþionale la categoria Cel
mai bun roman strãin. L-am scris aºa cum mi-am scris întreaga operã,
fie prozã, fie poezie.
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M.D.: Are o anumitã istorie?
R.B.: Oarecum. Primul rând din versiunea original a romanului –
„Ai treizeci ºi patru de ani ºi deja douã treimi din ei au dispãrut” – mi-a
venit sã-l scriu la persoana a doua. Nu ºtiu de ce, dar am continuat povestirea aºa, lãsând-o sã se desfãºoare singurã. Treptat, ºi mult mai târziu, am
descoperit de ce romanul trebuia sã fi narat la persoana a doua. Este
despre un alcoolic ºi eu, nefiind alcoolic, am ajuns sã scriu o carte ciudatã, dar totuºi profund eliberatoare. Aceastã persona mi-a permis sã
descriu evenimentele prin imagini ºi nu prin argumentele obiºnuite ale
prozei, ºi aceastã formã de percepþie prin imagine a determinat ºi
modul în care tind sã vãd eu lumea. De asemenea, mi-a înlesnit explorarea schimbãrilor în plan temporal, a falsei memorii ºi a autodezamãgirii ºi mi-a dat libertatea de a mã juca cu sunetul ºi ritmurile cuvintelor
– aproape ca într-o poezie. Poezia se miºcã mult mai repede decât proza
– cred eu. În vremea aceea, aveam un prieten care se îndrepta vertiginos spre o stare de alcoolism. Aproape cã ducea o viaþã dublã – un haos
emoþional în particular, o anume poziþie ºi succes profesional, în public
(avea un post important în administraþia de stat). Pe mãsurã ce romanul se
contura, mi-am dat seama cã îmi aminteam vizitele mele la acest prieten
ºi constatarea haosului din viaþa lui – serile de dezmãþ ºi dimineþile care
le urmau când el trebuia sã meargã la birou. Dar amicul meu nu este
personajul principal, întâmplãrile povestite nu sunt ale lui. Cu cât înaintam în scris, cu atât simþeam cã romanul îºi câºtigase o viaþã a lui.
M.D.: La ce lucrezi acum? Ce te preocupã? Cum þi-ai descrie viaþa
ta de scriitor azi, sub imperiul internetului ºi în epoca generaþiei Z?
R.B.: Eu rãmân acelaºi, adicã poet, romancier, dramaturg, scriu
prozã scurtã ºi cãrþi pentru copii. Dar sunt ºi libretist pentru câþiva compozitori: am scris texte pentru lucrãri simfonice, cicluri de cântece ºi
ºapte opere. Concertez destul de des cu un grup de interpreþi de jazz ºi
îmi place fiecare minut al acestei îndeletniciri. Încerc doar sã fac tot ce
pot cu ceea ce îmi oferã imaginaþia mea. Fiecare poezie, fiecare povestire sau roman este o explorare fãrã hartã.
Când am terminat Billionaires’ Banquet, m-am gândit cã voi începe un alt roman pentru adulþi. Dar n-a fost aºa. Abia m-am apucat de
ceea ce promitea sã fie o lucrare solidã ºi emoþionantã asupra condiþiei
umane din Britania secolului al XXI-lea, când au apãrut Steve &
FranDan ºi mi-au amânat meditaþiile, insistând sã merg cu ei sã combatem o bandã de traficanþi de oameni. A trebuit sã accept. Editorii mei
recurg la mine mereu sã postãm date pe Facebook, Twitter etc. Le spun
cã fac tot ce-mi stã în putinþã. Sunt mulþi oameni online care strigã Uitã-te
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la mine! Uitã-te la mine! ºi nu mã simt confortabil sã fac parte din acest
cor.
M.D.: Ai vreun mesaj pentru redactorii ºi cititorii Revistei
Familia?
R.B.: Felicit redacþia Familiei pentru pãstrarea calitãþii ºi longevitãþii revistei. În lumea aceasta mercantilã e greu ca revistele serioase
sã-ºi continue apariþia. Sã mergi mai departe în pofida dificultãþilor ºi sã
scoþi o revistã literarã de o asemenea calitate este o realizare mare.
Multe reviste scoþiene ºi britanice întâmpinã greutãþi de la un numãr la
altul ºi doar puþine reuºesc sã supravieþuiascã. Unele au trecut la publicarea online, urmând sã disparã complet sau sã se piardã în imensitatea
internetului. Scãderea nivelului calitãþii pentru a creºte numãrul cititorilor este un pericol mereu prezent. Susþinerea financiarã din partea
statului e salvatoare, dar austeritatea acestor vremuri limiteazã orice
finanþare. Revistele, oriunde ar fie ele, supravieþuiesc datoritã efortului
ºi devotamentului colectivului editorial, a scriitorilor ºi cititorilor lor.
Cititorii sunt importanþi. Sunt întotdeauna bucuros când îi întâlnesc la
festivaluri sau la alte evenimente literare. Mã gândesc cã mi-ar plãcea sã
re-întâlnesc scriitori ºi cititori români, dacã voi avea vreodatã ºansa sã
mã întorc în România.
M.D.: Noi te vom aºtepta!
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Întâmplãri neaºteptate la patru dimineaþa
Din când în când, strada noastrã se scuturã dimineaþa devreme, se
întinde ca un cãþel, dupã care se lasã la loc ºi rãmâne aºa tot restul zilei.
Sigur, cei mai mulþi dormim când se întâmplã asta – stãm cu ochii
închiºi, lungiþi în dormitoarele noastre, în spatele draperiilor, convinºi
cã visele ne vor apãra.
Cel care m-a avertizat cã lucrurile s-au schimbat a fost McKenzie.
Ieºisem la o alergare uºoarã înainte de micul-dejun, sã profit de
plaja care îºi face apariþia uneori la capãtul strãzii noastre. Bucurându-mã
de gustul de sare din aer, de valurile care se spãrgeau la picioarele mele,
am înaintat greoi de-a lungul porþiunii de nisip moale dintre
semafoarele de pe West Preston Street ºi Salisbury Place. Aburii cãldurii
mã convingeau cã de data aceasta vom avea parte de ceva excepþional:
nu orice litoral britanic, ci o veritabilã playa Algarve sau chiar
Mediterana însãºi putea sã se materializeze curând, în vreme ce partea
opusã a Newington Road, cu înºiruirea lui de magazine, avea sã disparã
în depãrtare, pe celãlalt mal.
— Superbã zi pentru miºcare, mi-a strigat McKenzie din cadrul uºii
de la numãrul doi, unde ºedea, cu ceaiul ºi rulourile cu bacon pe treapta
de sus, în spatele lui.
I-am rãspuns cu o fluturare din mânã. Nu voiam sã-mi pierd ritmul. Unu-doi-trei-patru/unu-doi-trei-patru... Întotdeauna când ai marea
aºa aproape de casã þi se pare cã e-o sãrbãtoare neaºteptatã, scoate tot ce
e mai bun din fiecare. Azi, de pildã, unul dintre gardieni îºi agãþase
mitraliera de un gard din apropiere, îºi dãduse jos ghetele, îºi rulase
cracii pantalonilor ºi acum lipãia în apa micã de la mal.
— Spor la alergat! Spor la alergat!! a rânjit când am trecut pe lângã
el ºi mi-a arãtat semnul cu degetul mare ridicat.
Colegul lui m-a ignorat. În ciuda valurilor care se loveau de micul
lui refugiu de trafic, omul rãmânea la post, în poziþie rigidã de drepþi –
cu nasturii încheiaþi riguros la costum, cu manºetele pantalonilor militari îndesate în bocancii numãrul 47 ºi cu mitraliera strânsã bine cu
ambele mâini. Era în poziþie normalã de confruntare, pregãtit sã execute ordine, indiferent care erau acestea. Umblã vorba cã gardienii
noºtri fac parte dintr-o forþã de menþinere a pãcii înfiinþatã de Consiliul
Local sau, dacã nu, de Guvernul Scoþiei, de UE, de NATO sau de ONU -
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cine mai ºtie acum? – cu scopul de a întreþine ordinea democraticã pe
strãzile din Edinburgh. Un ultim sprint ºi am ajuns înapoi pe caldarâm
mai jos de McKenzie ºi micul lui dejun la botul calului.
— Ceai?
A ridicat o carafã ºi a scuturat-o ispititor.
— Am mereu o canã-n plus pentru musafiri.
— Mi-ar pica bine, mersi.
Am stat umãr la umãr, tãcând tovãrãºeºte ºi privind lung la velele
albe umflate de vânt ale iahturilor care se plimbau de colo-colo; mai
departe vedeam o flotã micã de ambarcaþiuni de pescuit, niºte cargoboturi, vase de croazierã, un petrolier greoi scufundat imposibil de mult
sub nivelul apei. De acum, unii dintre copiii din zonã veniserã lângã gardian ºi se bãlãceau în apa micã, stropindu-se unul pe altul în timp ce
intrau ºi ieºeau în fugã din valuri. Cineva deschisese o gheretã cu
îngheþatã, altcineva vindea hotdogs. Era o zi de varã frumoasã – o varã
continentalã, adicã, nu coasta de est scoþianã – ºi cei câþiva nori care
mânjeau vag cerul limpede ºi albastru puteau fi ºterºi în orice clipã fãrã
ca cineva sã bage de seamã. Am sorbit ceaiul ºi am tras adânc aer în
piept. Ce mult îmi place când oceanul vine pe strada noastrã!
— Mã bucur cã s-a liniºtit din nou, a spus McKenzie.
— S-a liniºtit?
Marea, mi-am spus, pãrea destul de calmã.
— Toate astea, desigur.
Fluturând cana, a arãtat spre trepte ºi spre caldarâmul de la baza
lor ºi spre clãdirile de locuit din apropiere.
— Cum adicã?
Sincer sã fiu, ascultam doar cu o ureche. Mai degrabã îl urmãream
pe gardianul cu chef de distracþie cum încerca sã-l convingã pe colegul
sãu sã se relaxeze. Umflase barca de salvare ºi, cu un tricou urcat pe un
catarg improvizat ºi acoperindu-ºi un ochi cu o mânã, pentru a imita un
petic de pirat, era clar cã îºi dorea sã se joace de-a corsarii. Colegul lui
înþepat, însã, nici nu voia sã audã. Nu el, domnul Ofiþer în Acþiune –
pãrea cã strânge mai tare din dinþi, cã þine spatele mai rigid ºi mitraliera,
într-o poziþie mai ameninþãtoare ca oricând. Sigur era cald acolo, în
soarele dogoritor, ca sã nu mai zic de chinul de a rãmâne în alertã maximã, la dispoziþia ONU, sau a cine ºtie cui, clipã de clipã.
McKenzie s-a întors spre mine.
— Mã trezesc devreme în fiecare zi, nu uita. Strada noastrã… ei
bine, tu ºtii cum se scuturã ea…
— Am auzit.
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— De parcã… de parcã s-ar alinta.
S-a oprit ca sã agite pumnul spre un pescãruº care coborâse puþin
prea tare spre ruloul lui cu bacon:
— Dispari de aici, auzi!
Apoi a continuat:
— Doar pentru cã soarele a rãsãrit pânã acum în fiecare dimineaþã
nu înseamnã cã o va face mereu. Teoria mea e cã, atunci când strada
noastrã simte pe hornurile ºi acoperiºurile ei atingerea primei raze de
luminã, ºtie cã se poate relaxa, convinsã cã lumea e-n siguranþã. Mãcar
în dimineaþa aia. Dar de curând…
A observat cã am cana goalã.
— Mai pun?
— Te rog.
A ridicat carafa ºi a turnat.
— De curând… Ei, e greu de spus exact, dar cu puþin înaintea
zorilor, sus, pe acoperiº…
— Stai pe acoperiº în zori? Glumeºti!
— Mã preocupã soarta strãzii noastre, asta-i tot. Un strop de lapte?
Am ridicat cana.
— Poate cã doar îmi pierd minþile! a râs McKenzie, dar a continuat sã
mã priveascã drept în ochi.
La urma urmei, cine n-ar prefera sã creadã cã lumea însãºi s-a
þãcãnit, iar nu el?
— Tu? Nici gând!
Am avut grijã sã-i susþin privirea preþ de câteva secunde, destul cât
sã-l conving, apoi m-am întors la ceaiul meu.
— Eºti la fel de sãnãtos la cap ca oricine, am completat.
Mã gândeam la mine, desigur. Însã el n-a schiþat nici mãcar un
zâmbet. În schimb, m-a invitat sã urc cu el pe acoperiº, a doua zi
dimineaþã. Mai bine aºa, decât sã încerce sã punã în cuvinte ceea ce nu
putea fi exprimat. Aºa a spus.
Pe când ne-am terminat ceaiul, apa începuse sã se retragã, luând
cu ea velierele ºi cargoboturile, ºi petice izolate de caldarâm începeau
sã se vadã prin stratul subþire de nisip. Când a reapãrut cealaltã parte a
Newington Road, am reuºit sã recunosc ºirul familiar de magazine,
inclusiv minimarketul lui Kenny, restaurantul thailandez Wild Elephant,
florãria, cafeneaua Metropole ºi salonul de tatuaj Love Hate, toate
prezente ºi corecte. Dorind sã profite la maximum de ultimele minute
la mare, gardianul cu chef de distracþie a amuzat copiii cu rafale de
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mitraliere trase în joacã peste apã pentru a crea un efect frumos de mici
fântâni arteziene.
Alarma m-a trezit la ora 4. Era o dimineaþã întunecatã, friguroasã
ºi deosebit de scoþianã. Poate cã lui McKenzie chiar îi lipsea o doagã!
Dacã era aºa, mie ce-mi lipsea – sã mã trezesc cu noaptea-n cap pentru
a-i þine companie pe acoperiº?
Am ridicat din umeri, mi-am adunat hainele ºi am ieºit din dormitor în vârful picioarelor.
— Unde pleci la…?
Soþia mea a adormit înainte sã termine întrebarea. M-am îmbrãcat
în baie. M-am spãlat repede ºi am fost gata.
Acoperiºurile sunt un teritoriu deschis, larg deschis. Nu ai unde sã
te adãposteºti de elementele naturii – ploaia pare mai udã, soarele mai
necruþãtor ºi rafalele de vânt care biciuiesc zona expusã fac þiglele sã
fremete asemenea unor cãrþi de joc amestecate. Am urcat prin luminator ºi am descoperit cã dimineaþa era de un calm desãvârºit.
Odatã ce ochii mi s-au obiºnuit cu întunericul, am reuºit sã
desluºesc siluetele hornurilor, ale antenelor parabolice, ale celor clasice
ºi marginea acoperiºului tivitã de strãlucirea felinarelor de jos. Între
douã dintre hornurile de aproape era ridicatã, din frânghii, bandã
adezivã ºi folii de plastic, o construcþie asemãnãtoare cu un cort – probabil adãpostul unei familii de refugiaþi, dintre care multe îºi duc traiul
aici sus în speranþa cã pânã la urmã li se va da voie sã coboare la nivelul
strãzii. Din când în când, unul dintre oamenii aceºtia se aruncã în cap
de pe acoperiº din purã disperare – ºi, de fapt, cine l-ar putea învinui?
Serviciile de urgenþã sosesc întotdeauna repede la faþa locului, desigur.
ªi aºa viaþa merge mai departe.
Dincolo era o aºezare aparþinând uneia dintre sectele religioase
care au colonizat, fiecare, câte un colþ sau adânciturã dintre pãrþile
povârnite ale acoperiºului – diverºii lor stâlpi totemici, cruci, semiluni
ºi altele asemenea se profileazã clar pe fundalul cerului aidoma tot atâtor prãjini complicate înfipte pe o peluzã veºtejitã cãrora le lipsesc
frânghiile de rufe. Sectele se urãsc reciproc ºi toate laolaltã îi urãsc pe
toþi ceilalþi. Nimeni nu-i poate deosebi pe membrii lor ºi, sincer,
acoperiºul e cel mai bun loc pentru ei.
— Aºteaptã un minut.
McKenzie a vorbit pe o voce joasã. Ultimul lucru pe care ni-l doream
era sã îi trezim pe fanatici ºi apoi sã fim luaþi drept îngeri, heralzi ai
Marelui Rapt sau profeþi – diverºii lor apãrãtori ai dreptãþii divine ne-ar
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fi snopit în bãtaie odatã ce s-ar fi descoperit greºeala. Refugiaþii ar fi
crezut, desigur, cã suntem ofiþeri de la Imigrãri veniþi într-un raid matinal – bieþii nevolnici ar fi intrat în panicã, ºi-ar fi strâns copiii, oalele,
ulcelele ºi saltelele ºi s-ar fi agitat orbeºte prin beznã – fãrã doar ºi poate
cu urmãri tragice.
— Pe aici, a zis McKenzie, ºi m-a apucat de braþ. Ai grijã… vezi pe
unde calci, aici sunt þigle desprinse… un cablu TV.
Ne-am împleticit pe panta din apropiere, oprindu-ne doar când
am ajuns la un horn aflat chiar la marginea acoperiºului. Avea douã
tuburi, unul mic ºi unul mare, ca ºi când un uriaº - duhul acoperiºului,
poate? – ne-ar fi oferit þigãri din buzunarul sãu.
— Sã ne facem comozi.
Cu un calm menit în mod evident sã impresioneze, McKenzie s-a
aºezat chiar pe buza hãului de patru etaje, lãsându-ºi picioarele sã se
bãlãngãneascã în gol.
Comod? Am rãmas în picioare, aproape strângând în braþe unul
dintre tuburile hornului. Ce dracu’ cãutam acolo sus la patru dimineaþa?
Dinspre Newington Road auzeam bip-bip-bip-ul semnalului acustic de
la trecerea de pietoni. Nu se vedea nicio maºinã pe drum. La fel, nici
vreun pieton. Fantome? Sã fim dracului serioºi. Maºini inexistente,
pietoni invizibili – serios, cui îi pasã? Fanatici alimentaþi de urã, refugiaþi
care se aruncã-n cap, gardieni dornici sã apese pe trãgaci, o stradã cu
voinþã proprie? – ce mã-sa însemnau toate astea? Deodatã, nu-mi doream
nimic mai mult decât sã revin în apartamentul meu, sã urc în pat lângã
nevastã-mea ºi sã dorm acolo buºtean cu cuvertura trasã pânã la bãrbie
– dar asta ar fi însemnat sã dau mai întâi drumul hornului…
— Din clipã-n clipã, a ºoptit McKenzie.
Strângând ºi mai tare tubul hornului, m-am întors spre est, unde
Edinburghul se pierde în suburbiile celor cu dare de mânã ºi, mai
departe, în rezervaþiile celor nedoriþi, cei fãrã niciun venit. În depãrtare
abia reuºeam sã întrevãd o licãrire palidã în întuneric, desenând ceea ce
nu putea sã fie decât curbura pãmântului însuºi. Era un moment minunat.
Zorii zilei nãvãleau spre noi. Veneau în goanã din ce în ce mai
aproape, revãrsându-se peste North Berwick, Cockenzie,
Musselborough… În câteva clipe, cocoaºa muntelui Scaunul lui Arthur
s-a reliefat sub forma unui conglomerat de întuneric decupat pe
canavaua noii zile.
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McKenzie m-a prins de braþ, afundându-ºi degetele în carnea mea.
— Acum… Acum… Uite! mi-a ºuierat în ureche, arãtând spre strada
de jos.
M-am uitat într-acolo cât de repede am îndrãznit.
Brusc, felinarele au pâlpâit ºi s-au stins. Blocurile de locuinþe, grãdinile din faþã, caldarâmul, maºinile parcate, tomberoanele – totul s-a
cufundat într-o beznã totalã. A fost ca ºi când un zid solid, dar invizibil s-ar
fi înãlþat dintr-odatã la intersecþia cu Newington Road, împiedicând
înaintarea zorilor.
Apoi, de nicãieri s-a iscat un vânt care a mãturat strada pe toatã
lungimea sa. Nu vedeam nimic, dar am auzit cum rãvãºea întunericul,
scuturând tufiºurile din grãdinile din faþã, smucind florile care acopereau rãzleþ burlanul de scurgere de la numãrul 8, clãtinând tomberoanele. În scurt timp a ajuns sã se izbeascã iar ºi iar de pereþii blocurilor
ca un animal cãzut într-o groapã. Era dezlãnþuit, înnebunit.
Sus, pe marginea acoperiºului, eram biciuiþi din toate direcþiile.
Dintr-odatã, McKenzie a slãbit prinsoarea pe braþul meu, de parcã mi-ar
fi dat drumul.
— Nu mai pot… Nu pot…! a þipat peste vuietul vântului ºi, în acelaºi
moment, am pierdut ºi eu priza pe horn ºi m-am prãvãlit cu capul
înainte în beznã.
Am cãzut cu vitezã tot mai mare, dând sã mã agãþ cu unghiile de
aer ºi strigând din toþi rãrunchii. La contactul cu solul mã aºtepta o
moarte sigurã. Dar atunci, chiar când urma sã aterizez forþat, probabil
peste aranjamentul din pietre neterminat de la numãrul 8, am simþit
cum sunt ridicat pe sus de vântul înteþit, sãltat ºi purtat înainte de forþa
lui – aidoma noianului de gunoaie învârtejite care-l precedau.
Brusc, strada familiarã a devenit un loc întunecat dominat de
energii pure, primare, care fierbeau pretutindeni. În bezna totalã am
simþit blocurile de gresie vibrând sub greutatea clãdirilor masive; am
simþit tensiunea panourilor de sticlã din geamuri, transparenþa lor suspendatã în timp cu o fracþiune de secundã înainte sã se spargã.
Am fost avântat într-o spiralã continuã, din ce în ce mai repede…
Apoi nemiºcare.
Vântul nu mai exista. Nici vântul ºi nici întunericul – ci numai o
neclintire precarã cum e calmul din epicentrul furtunii, bezna fãcând
loc celei mai vagi lucori argintiu-verzui…
Conturul luminatorului s-a desprins primul, apoi ºifonierul, patul
nostru, pãrul roºcat al soþiei mele rãsfirat pe pernã, chipul ei…
Eram înapoi în dormitor. Dar cum era pos…?
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Întinde mâna ºi atinge-o, atunci vei fi cu adevãrat sigur.
Dormitorul nostru? Soþia mea? Acestea sunt certitudini?
Nu gândi, fã-o.
Mai multe minute am stat acolo, neputându-mã miºca, în vreme
ce prima luminã a dimineþii se prelingea treptat în camerã, îmbibând
totul în jurul meu, dând formã ºi culoare vieþii noastre împreunã. Într-un
final, m-am dezbrãcat cât am putut de silenþios.
— … la ora asta?
Încheind întrebarea pe care o începuse mai devreme, soþia mea a
adormit încã o datã. Am urcat în pat lângã ea.
Când m-am trezit, ceasul de pe noptierã arãta ora nouã. Buf-bufbuf-ul cadenþat de paºi direct deasupra îmi dãdeau de ºtire cã gardienii
de pe acoperiº se reîntorseserã la datorie. M-am ridicat cu gândul sã
pregãtesc micul-dejun pentru amândoi – ºi am descoperit cã nu mai
aveam lapte. La dracu’.
Mi-am luat geaca ºi am coborât scãrile.
McKenzie stãtea pe treapta sa de sus, în lumina soarelui. A înclinat
din cap în semn de salut ºi, pentru o clipã, mi s-au pãrut cã va spune
ceva. În schimb, a privit în altã parte – ºi eu am simþi aceeaºi neclintire
precarã ca atunci când vântul se oprise brusc, de parcã încã ne-am fi
aflat în calmul din mijlocul unei furtuni ce îºi fãcea de cap nevãzutã în
jurul nostru.
Nici urmã de plajã ca la Mediterana astãzi, numai obiºnuita
coloanã înþepenitã de autobuze cu etaj ºi maºini care aºteptau la
semafoare, scoþând din mãruntaiele lor porþia regulamentarã de emisii
de carbon. Cei doi gardieni stãteau în apropiere, unul dintre ei vorbea
la telefon. Niciunul nu era deosebit de vesel astã-dimineaþã.
— Mai bine sã ne vedem de treburi, a anunþat McKenzie brusc.
S-a ridicat, ºi-a curãþat firimiturile din poalã ºi a pus resturile pe o
tavã micã.
— Ne mai vedem.
Întorcându-se sã meargã înãuntru, a aruncat o privire cãtre stradã
ca o persoanã care o vede ultima oarã. (Dar observaþia asta poate cã se
datoreazã celor pe care le ºtiu de dupã.)
Voiam sã îl strig, când am auzit o voce ridicatã:
— Eliberaþi stradã. Toatã lumea înãuntru.
M-am întors sã vãd ce se întâmplã. Era gardianul care se bãlãcise
pentru scurt timp în marea de ieri. M-a împins câþiva paºi în spate cu
þeava mitralierei.
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— ÎNÃUNTRU!
— Dar nu pot, am încercat sã îi explic. Asta nu e casa mea. Eu stau
la numãrul…
— ACUM!
Un TAB a tras în spatele meu ºi din el au coborât alþi gardieni.
— Buletinul?
— Nu-l am la mine. Am ieºit doar ca sã…
Sirene ºi girofaruri. Un alt TAB. Oameni în echipament de asalt,
veste antiglonþ, vizete, bastoane. O baricadã de fier a fost montatã la
intersecþia cu Newington Road. Un elicopter a coborât ºi a planat puþin
mai sus de nivelul acoperiºului. Strada noastrã a fost închisã.
— E unul dintre ei?
— N-are acte. Zice cã nu aici locuieºte.
— Pot sã explic, domnule ofiþer. Am rãmas fãrã lapte. Mã duceam
la minimarketul de peste…
Gardianul a primit ordin sã mã încãtuºeze.
— Îl leg de gard?
— De ce nu? Dacã e localnic, se va simþi ca acasã.
Cu sau fãrã voia mea, mi s-a dat loc în primul rând la spectacol.
Pãrea cã aveau numele ºi adresa lui McKenzie. Ce sistem de securitate
cu clopoþei ºi interfon?! Agenþii de securitate au atacat uºa de la stradã
cu berbecele.
BUM! BUM! Lemnul s-a crãpat ºi încuietoarea a cedat. Au pornit
tropotind pe scãri în sus.
Abia atunci am simþit cum aerul devine neaºteptat de cald. Cald ºi
având un gust vag, dar inconfundabil de sare. Cu o speranþã deºartã, m-am
forþat sã întorc capul ca sã vãd mai bine.
Da! Newington Road începea sã fie din nou inundat de soare, iar
cerul se fãcea de-un albastru sãrbãtoresc! În timp ce ºi ultimele maºini
blocate în trafic s-au fãcut nevãzute, a apãrut, tremuratã, imaginea unei
porþiuni acoperite de nisip auriu. Era presãratã cu umbrele de plajã ºi se
vedea un bar în aer liber fãcut din frunze de palmier; aproape de el era
în plinã desfãºurare un joc de volei. Chiote ºi râsete. ªi, desigur, marea.
Deºi eram legat cu cãtuºe de gard, în aºteptarea cine ºtie cãrei
sentinþe, mi-a tresãrit inima în faþa acestei priveliºti glorioase.
BUM!... BUM!... BUM! Trei etaje mai sus, era rândul uºii lui
McKenzie sã încaseze loviturile de berbece. BUM! din nou. Probabil
avea uºã metalicã de siguranþã. Un pescãruº care încerca sã ciuguleascã
ce rãmãsese dintr-un rulou ºi-a luat panicat zborul.
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ªi atunci, acolo a apãrut chiar el – McKenzie, la fereastra camerei
lui de zi. Cu chipul schimonosit, cu braþele întinse în lateral, fluturând
bezmetic din ele, exprimând panicã prin fiecare gest.
De la beach café se auzea muzicã reggae ºi tot de acolo venea un
iz puternic de ganja. Astãzi nu mai era un litoral britanic obiºnuit ºi nici
mãcar o Costa aflatã la capãtul unui zbor charter. Aceasta trebuia sã fie
Jamaica – o veritabilã vacanþã în Caraibe, pânã la ultimul detaliu, pânã la
petrecerea cu dansuri limbo pe care o vedeam desfãºurându-se în faþa
farmaciei noastre.
McKenzie s-a urcat pe pervaz ºi unul dintre gardieni a încercat sã
îl þinã, iar un altul a ridicat mitraliera ºi a strigat:
— Stai – sau o sã tragem. Stai – sau o sã tragem.
McKenzie? Omul acela molcom la vorbã, cu modestul lui mic-dejun al fresco constând din ceai ºi rulouri, cu o canã în plus pentru cine
mai pica, sincer preocupat de soarta strãzii noastre?
— NU! – NU! le-am strigat gardienilor. STAÞI! STAÞI! E o greºealã.
STAÞI!
Am izbutit sã îmi feresc privirea ºi atunci l-am zãrit pe gardianul
cu chef de distracþie care-i oferea colegului sãu o nucã de cocos în care
era înfipt deja un pai, pentru a bea mai uºor. Era din nou într-o dispoziþie de sãrbãtoare – picioare goale, ºapcã de baseball ºi bermude. Paradis,
nu alta!
Strigãtul lui McKenzie a fost cu adevãrat sfâºietor. Am întors privirea la timp ca sã vãd deznodãmântului: saltul în gol, de la cincisprezece metri, al bietului om îngrozit ºi înfigerea lui finalã în þepuºele gardului. De la doar câþiva metri distanþã, ochii lui se holbau la mine cu o
mirare fãrã margini.
Corpul lui McKenzie a fost luat, gardul a fost spãlat cu buretele ºi
mie mi-au fost scoase cãtuºele. M-au lãsat sã plec doar cu un avertisment
– trebuie sã am tot timpul la mine actul de identitate. Acum sigur
înþelegeam cã e o cerere rezonabilã, nu?
Baricada de fier a fost deja demontatã, TAB-urile au plecat – pentru confortul ºi siguranþa noastrã, cei doi gardieni au rãmas în urmã.
Iar eu sunt aici, un om liber din nou. Sã urc scãrile ºi sã-i spun
soþiei mele despre întâmplãrile dimineþii? Sau mai întâi sã fac o baie
rapidã în mare?
Stai… Doar mi s-a pãrut sau strada tocmai s-a scuturat, de parcã ar
fi alungat ultimele amintiri ale sfârºitului tragic al lui McKenzie? În afarã
de asta, totul pare sã fi revenit cât de cât la normal – maºinile parcate ºi
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tomberoanele, blocurile de locuinþe cu grãdiniþele din faþa lor ºi, pentru un moment mãcar, o plajã caraibianã scãldatã în soare, la câþiva paºi
distanþã.
Uºa noastrã se deschide, soþia mea iese sã mã întâmpine.
— ªi-am adus slipul de baie, surâde ea. Hai sã profitãm de ziua asta.
— Mersi, îi rãspund, aºa facem!
Cãci ce altceva mai este pe lume? Ce altã zi în afarã de aceasta ºi
ce altã stradã în afarã de a noastrã?
Traducere de
Mircea PRICÃJAN
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De mâine pe azi –
de la atelier la antologie

În toamna anului 2016, la Oradea avea loc un eveniment literar
care a trecut aproape neobservat: atelierul de traduceri din poeþi maghiari bihoreni, organizat de Filiala Bucureºti – Traduceri Literare a
Uniunii Scriitorilor din România. Timp de trei zile, la Muzeul Iosif Vulcan, precum ºi la Muzeul Ady Endre, traducãtori români ºi maghiari din
întreaga þarã au participat la acest workshop, sub conducerea lui
George Volceanov, atelierul încheindu-se cu un colocviu la Biblioteca
Universitãþii Oradea, unde au fost prezentate cele mai reuºite traduceri.
Graþie strãdaniilor unuia dintre participanþi, poetul orãdean
Mihók Tamás, precum ºi a sprijinului revistei de culturã Várad, în aceastã
primãvarã a apãrut o antologie bilingvã din aceste traduceri, intitulatã
De mâine pe azi / Holnapról mára. Un titlu care nu e doar poetic, cãci
este în acelaºi timp ºi o trimitere subtilã la cunoscuta grupare literarã
orãdeanã Holnap („Cei de mâine”), de la începutul secolului trecut, doi
dintre membrii marcanþi ai acesteia fiind prezenþi în volum cu câte un
poem. Pentru a putea fi realizatã aceastã antologie – de fapt o „degustare de poezie orãdeanã”, cum bine remarcã prefaþatorul Szilágyi Aladár,
din tabloul poeþilor orãdeni lipsind nume marcante ca Horváth Imre,
Fábián Imre sau Zudor János – , ulterior au mai fost realizate ºi alte traduceri, astfel cã selecþia finalã cuprinde, alãturi de poemul „Despãrþire
de Oradea” a marelui poet ºi umanist renascentist maghiar Janus
Pannonius, ºase poeþi orãdeni contemporani, fiecare cu câte 10 poezii:
Kinde Annamária, Gittai István, Szûcs László, Kemenes Henriette,
Fábián Judit ºi Ozsváth Zsuzsa. Traducerile au fost realizate de George
Volceanov (coordonatorul atelierului), Alexandru Skultéty (Bucureºti),
Alexandru M. Cãlin (Bucureºti), Bertóti Johanna (Cluj-Napoca), Fülöp
Zsigmond (Sfântu Gheorghe) ºi Mihók Tamás (Oradea).
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Editura Várad, Oradea,
2018
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În modul în care a fost alcãtuit de antologatorul Mihók Tamás, el însuºi poet bilingv ºi
traducãtor, volumul se constituie într-un arc
peste timp: începe cu poemul amintit al lui
Janus Pannonius, care apare pentru prima oarã
într-o traducere româneascã, continuând cu
câte un poem din lirica lui Juhász Gyula ºi Ady
Endre, urmând apoi secþiunea cea mai substanþialã a cãrþii, cea consacratã poeþilor orãdeni
contemporani. Nu a existat aºadar vreo intenþie
din partea realizatorului acestei antologii de a
alcãtui o selecþie reprezentativã a poeþilor
maghiari bihoreni, ea fiind fãcutã strict din traducerile realizate. Unii dintre aceºti poeþi, cum
ar fi Kinde Annamária sau Gittai István, au mai
beneficiat de traduceri în limba românã, alþii
apar însã pentru prima oarã în româneºte,
având chiar parte de un debut în volum, ca
Ozsváth Zsuzsa, care nu a publicat pînã acum
decât în reviste. Tabloul este, aºadar, unul
extrem de eterogen. Însã chiar ºi aºa, alãturi de
antologia tinerilor poeþi maghiari din Transilvania, apãrutã în 2016 (liniºte, pace, perversiuni,
heppiend, Casa de Editurã Max Blecher, traducere de Andrei Dósa, ediþie îngrijitã de ªtefan
Baghiu), sau de cea publicatã în 2006 de Kocsis
Francisko la Editura Ardealul (Efectul admiraþiei – Poeþi maghiari din Transilvania), De
mâine pe azi / Holnapról mára constituie o
contribuþie importantã la cunoaºterea de cãtre
publicul român a poeziei maghiare contemporane din România.
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Lucian Scurtu

Metamorfozele fricii

Spre senectute, omului începe sã i se facã fricã din te miri ce,
boalã, moarte, neputinþã etc., pe care le percepe ºi le acceptã altfel decât
la juneþe sau la maturitate. Or, de la o anumitã vârstã, omul este posedat
de frici asumate sub forma unui amalgam de suspiciuni, adesea în travesti, frici reduse de fapt la una genericã, spaima de neant, aceasta pãrând a fi ºi cea a lui Eugen Suciu din noua sa carte de poeme, Frica.
Dacã starea de groazã/ teamã/ înfricoºare este predominant
haoticã, necontrolatã, cea a autorului Bucuriei anonimatului este una
cât se poate de cartezianã, aflatã între scintilaþie ºi elevaþie. Fricile poetului, cãci sunt mai multe ºi etajate pe altitudine emoþionalã, sunt cronice
prin dimensiunea lor exorcizantã, disecate cu o elegantã discreþie auctorialã, imagismul parcimonios în formã ºi fond relevând indubitabil
autarhia eului în spaþiul încorsetat al dilemelor, accidentelor biografice,
singurãtãþilor, misterelor, autorul fiind mereu hãrþuit de fantasme ce-ºi
consumã malonest ontogenia chiar sub ochii sãi, pãstrând luciditatea
de care, conºtient ori aparent bulversat, ºtie cã are nevoie nu pentru a
vedea mai bine, ci pentru a înþelege mai bine. Or, tocmai autoreferenþialitatea diluatã fin în creuzetul propriei existenþe ºi sub imperiul senzaþiilor aflate mereu în stare de veghe ºi pândã ne face sã credem cã poetul vede ceea ce înþelege ºi înþelege ceea ce vede, cu abilitatea aceluia
care ºtie cã nu þi se face fricã decât atunci când umbra este o linie continuã („umbrele nu mai au limite”), nicidecum evanescentã, dar siamezã
acelor ezitãri ºi erori transfigurate livresc de teama unui dincolo
inevitabil. Atunci poetul apeleazã la realitatea imediatã, exemplificând
cu mãrturii concrete neliniºtea ºi umilinþa, tulburarea ºi redempþiunea,
remarcându-se „animalul suspiciunii” dispus ºi predispus la o
coabitare deloc în avantajul poetului, dar suficientã sieºi ca stare ce
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„linguºeºte frica” pe faþã ºi pe dos, în vãzul ºi
nevãzul lumii, recte al cititorului. Cerebralitatea
poeziei lui Eugen Suciu þine cât o pauzã de respiraþie, fiind repede acaparatã de o anxietate
studiatã ºi analizatã aproape ºtiinþific, identicã
Þipãtului lui Munch, ºi în numele unei singurãtãþi care oboseºte la un moment dat, dar de
ale cãrei foloase, totuºi, Suciu se foloseºte abil în
redarea ei sub formã de poem. Universul personal nu freamãtã de bucuria armoniei ºi ataraxia ordinii, el agonizeazã într-un perpetuum
mobile centriped, stimulat de senzorii homeopatici ai melancoliei de a exista într-o lume special-anapoda, haoticã la chip ºi hidoasã ca structurã, în care doar ea, „spaima/ care circulã prin
vene”, este unica suveranã a decrepititudinii
sãvârºite pe viu ºi cu încetinitorul.
„Nu vã aºteptaþi/ la lungi descrieri dupã
naturã”, ne avertizeazã poetul într-unul din
poemele de început ale cãrþii, conºtient de faptul cã lumina de o clipã a fulgerului poate fi,
uneori, mai lãmuritoare decât cea a unui astru
searbãd, volatilizat în propria-i contingenþã.
Tocmai de aceea poemele se „petrec” pe durata
unui blitz orbitor menit a focaliza ceea ce poetul
considerã cã trebuie consemnat, consubstanþial obiectelor ºi lucrurilor din preajmã, aflate
în involuþie mãsuratã cu echerul rece al percepþiei, dar ºi cu „beþia preciziei”, dupã cum se precizeazã într-un poem.
Cã volumul lui Eugen Suciu iradiazã
multã amãrãciune þine de domeniul evidenþei,
dialogul imaginar cu propriile neliniºti fiind cât
se poate de plauzibil, în contextul în care refuzul maniheismului existenþial reduce individul la statutul mecanicist de robot al clipei repetabile la nesfârºit, excepþie fãcând acel hidalgo
dispus a-ºi sacrifica statutul social, poate ºi cel
spiritual, în detrimentul unor rãtãciri asumate
de dragul, sau poate de dorul, unei realitãþi
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paralele cu cea în care poetul suferã la tensiuni abia suportabile ºi intensitãþi greu acceptabile. Este statutul insului sacrificat cu bunã ºtiinþã de
starea identitarã a ceea ce a fost (efemeridã), este (insectã), va fi (fum),
identificat cu melopeea rãului din lume, urâtã, hidoasã, necesarã impulsului creator, dar ostilã bietului om aflat sub vremi împovãrate de turpitudini neasemuit de imprevizibile prin nefastele consecinþe, dar ºi deasupra aceloraºi vremi greu de stãpânit în amalgamul vitriolant ºi edulcorat al confuziei generale: „Grija de a ajunge/ la capãtul fiecãrei zile/
nopþi nesigure/ fantezii demodate/ pãpuºi de cîrpã/ îndesate cu fricã/
împuþinare/ zile fãrã rost/ oglinzi din hîrtie creponatã/ amintiri
supuse sistematic distrugerii/ masacru”.
Toate poemele sunt în litota lor un spleen continuu generat de
nevoia (supra)vieþuii „în camera asta/ destinatã fricii”, deopotrivã
coºmar ºi împãcare cu sine, vinovãþie ºi revoltã, serenitate ºi refuz, ingrediente ale desprinderii de molohul cotidian ºi transcenderii epifanice
în hiperboreea amãgitoare de noduri amare ºi semne ciudate, tãrâm la
care Eugen Suciu, asemenea lui Ioan Es. Pop în Arta fricii, viseazã numai
cu ochii deschiºi ºi poate tocmai de aceea îi intuieºte utopia în toatã
evoluþia sa. Intimitatea autorului este ameninþatã de micile apocalipse
din preajmã („în cîþiva ani/ ajungi/ la fel de bãtrîn/ ca frigul”),
inducând criza nu ca amplificare a stãrii de buimãcealã ci, paradoxal, ca
mod de autoconservare în chiar miezurile ei tulburi, problematizând-o
laconic, dar mai cu seamã stilizând-o subtil în mentalul cititorului stimulat la desfolierea tainelor ascunse de cel cãruia îi este fricã numai ºi
numai de umbra sa, nu ºi de cea a zeului tutelar, mereu ºovãitor prin
labirintul ontic al orizontului malignizat în exces.
Este interesantã diversitatea animalierã care foºgãie prin subteranele memoriei selective (leopard, egrete, barzã, sitar, ciocârlie, ºacal,
bufniþã, porumbel, coþofanã etc.), prezenþe-martor ºi absenþe-cheie ale
nedumeririlor eului în a/a-ºi explica autostigmatizarea distructivã în
faþa unor fiinþe capabile aparent a înþelege cãderea ºi urmãrile ei imediate, repere unice la care Eugen Suciu zadarnic face apel nu la clemenþã, dar mãcar la indulgenþã: „Grija de a ajunge/ la capãtul fiecãrei
zile/ nopþi nesigure/ fantezii demodate/ pãpuºi de cîrpã/ îndesate cu
fricã/ împuþinare/ zile fãrã rost/ oglinzi din hîrtie creponatã/ amintiri
supuse sistematic distrugerii/masacru”.
Senectutea este starea, ºi nu meritul, pe care o acceptã cu fruntea
lãsatã pe soclul iluziilor pierdute ºi regãsite la „umbra bãtrîneþii ideale”,
cãci, asemenea lui Sisif, bolovanul înfrângerii este purtat pânã în vârful
muºuroiului unde este abandonat definitiv ca simbol al risipirii unei
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vieþi pe care astãzi o priveºte cu prefãcutã detaºare melancolicã ºi
analiticã împãcare soteriologicã, stindard-trofeu înfipt jumãtate în speranþa de a trãi ºi jumãtate în umilinþa de a muri, din moment ce recunoaºte „ne-a fost fricã de viaþã/ tot atît cît ºi de moarte”. Oricât am cãuta
prin aceste poeme mici oaze ale frumuseþii ºi armoniei, ele lipsesc cu
desãvârºire (chiar ºi în poemul „5 litri de sînge dau o turã de 5 km pe
Mureº”, cu vãditã tentã de rememorare a copilãriei petrecute, probabil,
în „Micalaca inepuizabilã”), oroarea ºi repulsia, e drept, bine temperate, sunt introspectate excedentar, studiate chirurgical, fãcute vizibile celor care mai cred sincer în unicitatea stabilitãþii universale, consolare ºi
amãgire a insului (a)bãtut, post-factum, de vicisitudinile destinului
(„destinul e o lumînare/ aprinsã la ambele capete” – superb vers!) pervertit viager din rãu în mai rãu ºi cartografiat mai cu seamã în poemul
în cinci pãrþi „Note pentru cartea amarã”, paradigmatic eºec ale traumei ºi întâmplãrii, hazardului ºi necesitãþii.
Dacã autorul salveazã foarte puþin, sau aproape nimic din vidul
sãu existenþial, cãci lepãdându-ºi masca nu mai are nimic de dovedit sau
de arãtat, fiind identic cu cel de dinainte, se lasã în schimb salvat/sedus
fatidic de poezie, madlena sa livrescã, cu mulþumirea aceluia care a probat pe propria piele bucuria anonimatului, recunoscându-i, la o adicã, ºi
foloasele, cartea de faþã fiind una din ele.
La finalul lecturii realizezi faptul cã Eugen Suciu a renunþat definitiv ºi de bunã voie la fericire. Nu ºi la conºtiinþã.
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Fresca mohorâtã
a unei comunitãþi descompuse

Marian Ilea este, indiscutabil, nu numai un scriitor talentat, calitate validatã în mai multe rânduri, începând cu anul 1990, când debuteazã cu Desiºtea, premiatã de juriul de la Salonul Naþional de carte din
Cluj Napoca, ci ºi unul meticulos ºi perfecþionist. O dovedeºte recenta
sa carte, Grãsane fãcând baie cu uºile larg deschise, apãrutã la Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti 2017. Unii ºtiu cã cele trei poveºti cuprinse în acest volum, o veritabilã trilogie a unei comunitãþi, au mai fost
publicate, într-un interval de 16 ani, ca opere de sine stãtãtoare: Casa
din Piaþa Gorki, în 1999, Vacek, în 2001 ºi Gravimetrul, în 2015. Numai
cã în ediþiile anterioare, cititorul poate sesiza cã, pe alocuri, în aceste
texte s-au strecurat o seamã de erori minore, identificabile nu atât în
registrul epic ºi stilistic al autorului, ori în calitatea, cursivitatea ºi eleganþa exprimãrii literare, cât mai degrabã în neatenþia în tehnoredactarea ºi corectarea lor. Aºa cã, pornind de la aceastã observaþie, mã gândesc cã acesta ar putea fi unul dinte motivele reale ce au stat la baza hotãrârii scriitorului de a încredinþa unei edituri prestigioase acest nou
volum, care apare acum ºlefuit de acele „impuritãþi” pomenite mai sus,
iar nu cel pe care l-aº numi tehnica playback-ului epic ori a auto-copypaste-ului, de care uziteazã frecvent, din pãcate, multe nume sonore ale
culturii noastre.
Pe de altã parte nu-i exclus ca cititorul sã identifice ºi un alt motiv
al reunirii acestor proze într-o trilogie, motiv ce ar þine de liantul logic
ºi epic al celor trei naraþiuni care zugrãvesc geneza, evoluþia ºi involuþia
unei comunitãþi ce poartã numele de Medio Monte sau Baia Sprie. Prin
pana autorului tabloul acestui orãºel ni se înfãþiºeazã atât sub chipul
unei lumi cosmopolite, o micã aºezare mittel-europeanã, unde trãiesc
laolaltã oameni de diferite seminþii: români, unguri, nemþi, cehi, slovaci,
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ucraineni, polonezi, evrei, italieni, francezi etc.,
cât ºi sub cel de conglomerat pestriþ, o strânsurã de oameni de toate vârstele ºi de ambele
sexe, cu negustori de toate soiurile, traficanþi ºi
escroci de toate calibrele, meºteºugari de toate
speciile, lumpen-proletari ºi mineri de toate categoriile, ierarhi ai bisericii, consilieri, poliþiºti
ºi reprezentanþi ai autoritãþilor locale etc.
Cu rare excepþii, majoritatea personajelor din acest tablou, care seamãnã izbitor cu
cele pictate de olandezul Hyeronimus Bosch,
sunt caractere groteºti ºi infecte, fiinþe aflate
într-un proces ireversibil de degradare moralã.
Mocirla în care se scaldã aceste scursuri morale
e bogat populatã: cu vãduva Frederica Eva
Mittemberg, o femeie obezã ºi perversã, care
mai întâi îºi ispiteºte nepotul, un copilandru de
14 ani, pe Paul Mittemberg, sã se masturbeze,
fãcând baie cu uºa larg deschisã, pentru ca mai
apoi sã-l seducã sexual; cu „copiliþele minerilor
din Pianul de Sus” , care tot de la 14 ani încep sã
recurgã, din divertisment, la prostituþie în grãdiniþa frobelianã din Medio Monte, unde
„ucenicesc pentru a deveni femei ºi mame”.
Tabloul este completat cu tinerele care se prostitueazã legal în casa din Piaþa Gorki; cu brute
de mineri ca fraþii Aurel ºi Illie Crâncãu, primul
fiind tatã a douã fetiþe, ori Vasile Moisã, Chivu
Gheorghe, Costan Laurenþiu, Alecsa Sãsãran, cu
îngrijitorul de cai Lupºa Gavrilã ºi tâmplarul de
coºciuge Valdemar Sehlesak care, toþi opt, pe la
mijlocul unui august, o violeazã pe Magdalena
Steiger, dupã care, de la aceastã agresiune
abominabilã, ea „devenea doamna Sehlesak”, o
doamnã rãmasã „virgo intacta”, întrucât soþul ei
violator devenise incapabil sã se achite de debitul conjugal, alegând sexul cu acele fetiþe ce se
jucau noaptea prin grãdiniþa frobelianã, „pe
care le-a pervertit ºi le-a învãþat numai pe la
spate…, rezemat de þâºnitoare”; cu cei patru

Frescã mohorâtã a unei societãþi descompuse
consilieri orãºeneºti – Benea, Nistor, Trif ºi Mathiaskovski – care, în numele moralei ºi al binelui public, luau hotãrâri fãrã noimã, cum ar fi alegerea propriilor neveste în urma unui examen public pe care trebuiau
sã-l susþinã aspirantele la acest statut onorabil; cu geambaºul ºi mãcelarul Adam Csozberger, care fura întotdeauna la cântar; cu Link Winterhoffer, directorul general-adjunct al Societãþii Imperiale a Minelor din
Medio Monte, care se lãuda cu isprãvile sale: „fetiþele din grãdiniþa frobelianã îl roagã sã se serveascã gratuit… ”; cu ºeful poliþiei comunitare,
Iaroslav Vacek, un paranoic obsedat de putere, care-i constrângea pe locuitorii oraºului sã practice delaþiunea; cu executorul judecãtoresc,
Mihail Vucea, un individ linguºitor ºi libidinos mai cu seamã faþã de mai
marii zilei; cu impostorul ºi escrocul sentimental Francis Thury, care-ºi
seducea victimele cu multã ingeniozitate ºi talent. ªi inventarul nu e
finit.
Numai cã, din fericire, în mâzga ºi mocirla moralã, care sunt alimentate atât de faptele brute ale unor asemenea fiinþe infecte cât ºi de
mentalitãþile oamenilor, oglindite în ºirul nesfârºit de turnãtorii, petiþii,
note informative, rapoarte, hotãrâri etc., poþi sã-i gãseºti pe judecãtorul
Silviu Budo, pe cardinalul Peter Parsuazay ori pe episcopul de Medio
Monte, Josep Kollowich, trei personaje ce nu par a fi contaminate de
acest virus al degenerãrii morale.
Cum spuneam, cele trei naraþiuni ale acestui volum au un numitor comun, ºi anume dubla genezã a unui orãºel de provincie, moment
redat de autor prin propoziþiile: „Întâi a fost dudul.”, ºi „Întâi au fost pãstorii.” Or, numai pornind de la îndoita genezã, redatã prin aceste
propoziþii, prima regãsindu-se în Casa din Piaþa Gorki , iar a doua în
Gravimetrul , cititorul poate desluºi atât evoluþia socio-economicã cât
ºi declinul moral al unei comunitãþi situate la poalele Gutâiului. Aºa cã,
dacã þinem seama de prima propoziþie, putem lectura cartea în ordinea
impusã de autor, iar dacã ne raportãm la a doua, o putem face invers: cu
Gravimetrul, apoi cu Vacek ºi, în final, cu Casa din piaþa Gorki.
În fluxul epic al povestirilor fragmentate, cu întâmplãri, situaþii ce
se întrerup brusc, se intercaleazã ºi se încâlcesc continuu, cu mãiestrie
ºi rafinament,degradarea moralã fiind un fenomen surprins ºi descris
admirabil de autor, în Vacek ºi în Casa din Piaþa Gorki.
Acest volum eclectic care, sub aspectul tehnicii compoziþionale,
se remarcã prin abundenþa colajelor, a fragmentelor prin care se întrerupe abrupt firul epic, al intercalãrii planurilor narative, tehnici care-l
fac pe cititor sã se nevoiascã vârtos, dacã vrea cumva sã desluºeascã ºi sã
urmãreascã firul epic al acestei trilogii.

103

Carnete critice

Constantin Stancu

Bomba atomicã ºi subiectul rezervat

Pavel Gãtãianþu, nãscut în Banatul Sârbesc în anul 1957 ºi decedat
prematur, în anul 2015, a fost un poet nonconformist, impulsiv, curios
pânã la disperare. Pe coperta cãrþii un titlu exponenþial: Subiect rezervat. Cartea a fost lansatã de Editura Tracus Arte ºi a fost giratã literar de
Virginia Popoviæ ºi Daniel Piºcu, dupã cum rezultã de pe ultima copertã:
„Poezia lui Pavel Gãtãianþu e în acord perfect cu tot ce se scrie azi în
lume. De largã respiraþie multiculturalã, globalizatoare, cum se intituleazã, de fapt, ºi una din cãrþile sale: Europoeme” (Daniel Piºcu).
Volumul are douã pãrþi: Femei manipulate; Bãrbaþi manipulaþi.
Constatãm cã poetul a avut în vedere pãrþile care formeazã întregul,
pãrþile din care se compune umanitatea. Faptul cã noi suntem manipulaþi constituie semnul cã degradarea fiinþei a ajuns la punctul culminant,
fiinþa s-a erodat evident, fãrã scãpare. A trãit într-un mediu care favoriza/
favorizeazã manipularea ºi înseamnã a duce un mod de viaþã evident
deviat.
Ca jurnalist, Pavel Gãtãianþu a intrat în contact cu dramele umane,
cu realitatea zilnicã. A fost afectat de perioadele de trecere din istoria lumii, de moarte ºi de iubirea tutelarã. El a simþit cel mai bine ce înseamnã
efectele manipulãrii asupra colectivitãþilor umane.
Titlul reflectã condiþia poetului în lume, totdeauna va exista un
subiect rezervat pentru acesta, ceva special care-l va strãbate cu virulenþã. Este dreptul de proprietate al poetului la viaþã ºi moarte. Postmodernist ca expresie, aparent nonºalant ºi ironic, el a fost preocupat de
ciocnirea lumilor în Europa (Blocul de Vest/ Blocul de Est), de faptul cã
civilizaþia s-a dezvoltat pe cãi diferite în acelaºi continent. Îºi dorea o
patrie a tuturor, un vis greu realizabil în lumea de azi. Aruncã peste
graniþe un poem trasfrontalier, semn cã poezia, precum religia, poate
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lega mase mari de oameni prin minuni alcãtuite
brusc de eroii în vogã. Miturile lumii moderne
sunt prezente în poezia sa: Bruce Lee, Pink
Panther, Lumina din Cuba, Macho Man, orga
gangnam style, computerul jucãuº, bomba atomicã, trenul foamei Belgrad-Bucureºti, pljeskavica (hamburger sârbesc), nessul 3 în 1, Mister
Musculo, Revista Playboy etc. Miturile leagã
oamenii dincolo de hotare, îi dinamizeazã ºi le
potenþeazã obsesiile, nãzuinþele, erorile, egalitarismul întrevãzut printre sãrbãtori ºi „ciorbe
murate”. Consumismul ne uneºte în toate þãrile,
se întrevede noul bolºevism machiat sub luminile mass media. Miturile corecteazã direcþiile
de gândire lansate prin propagandã. Jurnalistul
asista poetul în lansarea operei, îi dãdea argumente ºi motivaþii.
Evident, el nu se sinchiseºte de linia clasicã din literaturã ºi permite licenþe ºi stridenþe,
este un disperat care doreºte sã exprime totul.
Mizeria moralã îl îndeamnã sã vadã peste limite,
sã forþeze limitele, sã accepte spargerea tiparelor ca o vie condiþie de renaºterea cuvântului.
„În anii ºaizeci ai secolului trecut/ Fiecare
casã primea/ Câte o publicaþie/ Cum sã ne apãrãm de pericolul/ Bombei atomice/ De fapt a
fost împãrþitã doza de spaimã/ La casele oamenilor” (Bomba atomicã, p. 31). Poetul detecteazã liantul care þine societatea coagulatã: spaima. Concluzioneazã realist ºi ironic: „Frica este
mai puternicã/ Decât oriºice bombã”. Evident,
nu era necesar ºi nu este necesar o armã atomicã pentru a distruge coteþele sãrãcãcioase ale
oamenilor simpli.
Iubirea constituie ºi ea o temã bunã de
atras tinerii, noua Reginã imperialã este regina
porno italianã, la modã, iubirea a devenit doar
un moment de „relaxare discretã”, punctatã de
numãrul de telefon lansat în barul de noapte.
Schimbarea destinelor umane, dupã mutaþiile
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politice din Estul Europei, este bine consolidatã în poemul Doamna
Putzi dã cu aspiratorul, femeia care fãcea curãþenie prin camerele ºefilor partidului unic s-a reorientat, face, mai nou, curãþenie prin þãri
strãine, ºi-a schimbat numele, o cheamã Plugaru ºi, evident, „nu cedeazã
la nicio crizã” (p. 12).
Personajele poemelor circulã cu trenul personal sau lucreazã la
spitalul de nebuni, suferã de boli crunte, s-au obiºnuit cu sãrãcia ºi îºi
vopsesc pãrul, au amintiri din tinereþe, când fãceau dragoste dezbrãcate, ca un bonus pentru tristeþea care mãcina sufletele apãsate de boli
spirituale.
Nonconformist, Gãtãianþu îºi prelua metaforele ºi simbolurile din
ritualul zilnic, ni se oferã Hamburgherul România, o compoziþie suprarealistã a patriotismului trecut prin modele vremii: „Capitala þãrii ºi
judeþele, frontiera am/ Desenat-o cu ketchupul roºu ca sângele tulbure…” (p. 24). Poemul este spart de ciripitul ciocârliei din platanul de
lângã ºosea, ca o readucere în peisaj a ritmului ancestral. „Fiorul metafizic
este virusat de modele zilei, universul se recompune sub semnul
luminii:/ Lumina s-a nãscut în Cuba ºi-n Banat/ Printre comuniºti, miros
de papricaº/ ªi poezie în grai/ O Luminã, luminã, luminã/ Te caut ºi nu
te gãsesc/ În gândul meu pustiu ºi aºtept…” (Lumina din Cuba, p. 28).
Poetul a marcat legãturile dintre zonele aflate în Estul Europei,
unitatea care i-a afectat pe scriitorii din România ºi cei din Serbia, fiind
cunoscute relaþiile dinamice dintre cetãþenii din Timiºoara ºi Banatul
Sârbesc, ori dintre Nichita Stãnescu ºi poeþii din þara vecinã. Literatura
a invadat Europa, Gãtãianþu practicã europoeme, limbajul se înnoieºte
sub dictatura noilor euromituri, literatura pare refuzatã ºi temele jurnalistului se insinueazã în discursul poetic pentru a aduce realism ºi luciditate. Avem astfel ecuaþia proprie a poetului angajat în dramele spaþiului
din Estul Europei.
Noua ordine l-a inspirat, i-a dat teme ºi motivaþii. Aparent el o rupe
cu trecutul, absoarbe limbajul postmodernist, dar este mai degrabã un
disperat care doreºte sã þipe în patria poemului, ca un erou uitat. Nu
este haiducul, este Bruce Lee, omul marketing, care sparge tiparele publicitãþii la modã în lumea modernã. „Mister Musculo ne invadeazã/ În
fiecare searã de ecranul TV/ Seamãnã cu o sperietoare împãiatã/ Nimeni nu ºtie ce ascunde sub pantaloni/ Acest înger bisexual/ Ne maltrateazã în fiecare searã/ Cu perfecþiunea curãþeniei perverse./ Aºtept
pozele sale scandaloase în/ Revista Playboy” (Îngerul televizat, p. 39).
Iatã îngerul, vine la televizor ºi ne provoacã la perfecþiune!
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Pavel Gãtãianþu nu a respectat grafia clasicã, se revolta în faþa realitãþii, fraza curge în direct, a fãcut eforturi de a fi actual ºi autentic, ºocheazã pentru cã ºocul viitorului virtualizat ºi mecanizat macinã credinþele trecute care au fãcut Europa un continent unit de liniile politice
de forþã.
Poemul Computerul jucãuº a devenit un bebeluº ne sugereazã cã
acesta a devenit un personaj principal în viaþa oamenilor, iatã, plusãm
atenþie lumii virtuale mai mult decât instinctului de conservarea speciei. Obiectul s-a transformat în fiinþã vie, capabilã sã înveþe tristeþea de
la oameni.
Poetul a acceptat ludicul ºi ratarea ca o ºansã la fericire.
Despre computer el a scris: „I-am fãcut roþile ºi seara mã/ Plimb cu
el printre câinii/ Blocului, printre spaþiile verzi/ Socializându-l zi de zi/
Ca pe un bebeluº” (p. 41).
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Poezia nu se scrie cu
jumãtãþi de mãsurã
Nãscutã pe 15 aprilie 1959, Ottilia
Ardeleanu cocheteazã cu poezia încã
din anii tinereþii, însã debuteazã abia
în anul 2009, cu volumul de poeme
„Culorile sufletului meu”. De atunci,
poeta se înscrie pe un drum ascendent literar, desfãºurând o activitate
intensã în mediile virtuale, dar ºi în
reviste literare, publicând poezie,
prozã, recenzii, eseuri critice, traduceri în limba francezã, fiind prezentã
în nenumãrate antologii, organizând
diverse concursuri literare.
Poemele din volum ”Totul e sã mergi
pânã la capãt” emoþioneazã printr-o
liricã echilibratã. Trãind la malul
Pontului Euxin, poeta ia marea drept
confidentã, ajungând sã-i mãrturiseascã trãirile, dar ºi bucurându-se
de descoperirea unei prietene fidele,
deloc pretenþioase, gata sã îi
îmbrãþiºeze frustrãrile cotidiene. ªi
pentru Ottilia Ardeleanu singurãtatea devine un laitmotiv poetic,
autoarea fiind convinsã cã doar
aceastã stare poate genera poezie.
Ludicul induce o stare de resemnare,
mai degrabã, decât ilaritate, un uºor
sarcasm venit din acel cunoscut „haz
de necaz” atât de românesc.
Tematica ape care o ilustreazã poeta
aduce în atenþia cititorului ºi ele-
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mentele naturii sau frumuseþea
anotimpurilor, cum ar fi toamna cu
bucuria împlinirii ºi minunãþia
culorilor, marea cu statornicia ei etc.
Cum era de aºteptat, problematica
creaþiei, a poetului zilelor noastre
care, cu siguranþã, nu diferã prea
mult de aceea a predecesorilor, e
prezentã, de asemenea.
O tehnicã poeticã cizelatã în ani de
lecturã, idei originale, un spirit ludic
ºi pozitiv, iatã elementele cheie ale
poeticii Ottiliei Ardeleanu.
Parcurgând cu mult interes volumul
ei de poezii, am înþeles încã odatã un
lucru, ºi anume faptul cã poezia nu
se scrie cu jumãtãþi de mãsurã,
pentru cã „Totul e sã mergi pânã la
capãt”.
***

Ioan ÞIPLEA

Un poet înspãimântãtor
de … fecund
La o analizã pur cantitativã a creaþiei
sale, septuagenarul Vasile Morar îmi
pare a fi un poet înspãimântãtor de
… fecund! Când spun asta, nu mã
gândesc la cele peste zece volume
publicate între 1995 ºi 2012, cu toate
cã roadele acestui travaliu poetic
nu-s la îndemâna oricui, ci exclusiv la
poeziile scrise în ultimul cincinal. Or,
dupã impresia mea, în acest interval
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de timp, poetul din Chelinþa
(Maramureº) a atins performanþa
fabuloasã de a scrie nu mai puþin de
ºase mii de poeme! Da, câte o mie de
poezii în fiecare an! Asta înseamnã
cã, aritmetic vorbind, vreme de ºase
ani, autorul Bibliotecii din Chelinþa a
scris, în medie, cel puþin douã poezii
pe zi! E nãucitor, e colosal, e
fascinant, dar asta-i realitatea
obiectivã!
Poate la fel de fascinant e cã aceste
mii de poezii au fost ori sunt pe cale
de a fi publicate. Pânã în acest
moment au vãzut lumina tiparului
primele patru mii de poeme,
cuprinse în patru tomuri: o trilogie
cu titlul Nu vã temeþi, iar al patrulea
Bucuraþi-vã. Un al cincilea volum, cu
acelaºi numãr de piese, se aflã sub
teasc, în vreme ce ultima mie de
poezii, rãbdãtoare ºi cuminte, îºi
aºteaptã rândul. În opinia mea,
izbânda poeticã a lui Vasile Morar e
fabuloasã! Pesemne cã ea o
surclaseazã … pânã ºi pe cea a regretatului bard din Bârca Doljului.
Repet: adjectivele anterioare, poate
pompoase, se referã la dimensiunea
pur cantitativã a operei lui Vasile
Morar. Cum stãm cu aprecierile de
ordin calitativ? Aº spune cã ele sunt…
amestecate. Din ce motiv? Tocmai
din pricina cantitãþii! Teoretic
vorbind, e imposibil sã susþii cã toate
poeziile unui autor sunt la fel de
bune ori la fel de slabe. Tocmai de
aceea nu mã hazardez sã dau
verdicte categorice, sã cuantific
numeric ºi procentual poeziile de un
soi sau de altul. Dacã Vasile Morar
este un poet cu har, atunci înseamnã
cã, de bunã seamã, cel puþin o parte
a operei sale e de bunã calitate! E o

concluzie la care au ajuns, cu douã
decenii în urmã, ºi Nicolae
Manolescu ori Alex ªtefãnescu.
Pe de altã parte, gândindu-mã la
numãrul copleºitor de poeme scrise,
înclin sã cred cã, în ºi prin ele, fãrã
sã-ºi propunã, poetul ni se înfãþiºeazã
atât în ipostaza trubadurului
peregrin, ce iubeºte nãvalnic ºi cântã
cu aceeaºi patimã Poezia ºi Femeia,
cât ºi în cea a plãsmuitorului posedat
ºi obsedat de duhul Logosului, al
Cuvântului creator întrupat în
aceeaºi Poezie. ªi dacã prima impresie mi-a încolþit citindu-i volumul de
debut, de Vasile Morar , cristalizându-se apoi, tot mai mult, cu fiecare
volum parcurs, a doua a mijit de-abia
dupã ce am parcurs cel mai recent
volum al autorului, Bucuraþivã,apãrut la Editura Ethnologica din
Baia Mare, în 2016.
În noianul tematic al acestor poeme,
care penduleazã din orizontul sacrului în cel al profanului ori din cel al
banalului în cel al extraordinarului,
cu poezii pe tema zborului, plutirii,
visului, navetiºtilor, bicicliºtilor, spitalului, morþii, ciorii, ciocãnitoarei,
pitulicii… s.a.m.d., ori cu cele de rezonanþã existenþial - creºtinã, ca
Urcarea pe cruce, Strigãtul în pustiu,
Sfântul Gheorghe, De-a dreapta Ta,
La priveghi… etc, alãturi de poemele
pe tema iubirii, în care poetul se
întrece pe sine în virtuozitate,
farmec ºi muzicalitate, ca în versurile
cu rezonanþã emilbrumãreanã, o
temã recurentã, de fapt un laitmotiv,
ce se întâlneºte explicit în peste
cincizeci de poeme, e tema Verbului
creator ºi a Poeziei izbãvitoare.
În aceastã adevãratã odisee a
Logosului, poetul ne mãrturiseºte cã
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fapta sa e de ordin sacru. Praznicul
princiar de care vorbeºte poetul este,
de fapt, praznicul pe care el îl închinã Poeziei ºi Cuvântului creator
întrupat în ea. Iar Poezia, care, nu-i
aºa, e de gen feminin, nu putea sã fie
asociatã de poetul nostru trubadur
decât cu Femeia: „Poezie, apropie-te
de gura mea/ de urechile mele, de
ochii mei/ vino ascunsã de nu vrei
sã te vãd/ în carnea unei femei/ ºi
ºopteºte-mi! aceasta-i femeia/ de fapt
eu de mult simt cã eºti aici/ în
ºoldurile ei, în gleznele fine/ în sânii
de piatrã ºi mici… ” (Poezia ºi
femeia). Dacã aceste versuri îl pot
emoþiona pe iubitorul de poezie,
atunci înseamnã cã Vasile Morar e un
poet ce meritã citit mãcar
fragmentar.
***

Daniela VARVARA
O viziune cinematoscopicã
Raul Bribete, autorul volumului Case
aici case acolo, editatã la Eikon,
Bucureºti, 2017, este un tânãr poet
(n. în 1987), membru al USR Timiº,
care are deja o bogatã activitate
literarã: se aflã la a ºasea carte de
versuri, publicã în multe reviste
literare importante din þarã, apare în
antologii ºi, mai nou, a început sã
scrie ºi sã publice cronicã literarã.
Despre creaþia lui au scris Gheorghe
Grigurcu, Paul Aretzu, ªerban Foarþã,
Felix Nicolau, Gheorghe Mocuþa,
Cãlin Chincea º.a.
Dacã volumul sã nivelezi un munte
cu tãvãlugul ( Brumar, 2014) propunea viziunea unui eu conºtient de
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eternitatea ºi totuºi totodatã
precaritatea fiinþei ºi a actului sãu
poetic, cel din 2017 nu schimbã
radical viziunea, ci doar o adânceºte,
merge mai departe, într-un acolo
oricum conturat în volumul precedent. În cartea cea mai recentã a lui
Raul Bribete, privirea se focalizeazã
pe ceea ce este acolo, un acolo citit
mai degrabã ca dincolo, pe interval,
pornind însã tot de la ceea ce este
(cãci este devine etern, cum inspirat
ºi-a aºezat volumul anterior sub
semnul lui Eminescu, prin Archeus,
din care citeazã ca motto). Prezentul,
aici, înseamnã întregirea sinelui prin
suprapunerea cu sinele din trecut ºi
cu amintirea despre acestea: „când
vechile mele trupuri se suprapun
perfect/ peste vechile mele amintiri
despre ele,/ sunt un întreg” (v.
poemul care deschide volumul
prezent). Totul se petrece ca ºi cum,
prin retenþie retinianã, eul pãstreazã
memoria umbrelor, a ultimilor
oameni de pe planetã care se retrag
spre casã, a luminii care se stinge
brusc, ca în blocul operator, a
momentului când biografia proprie
dispare pentru a se disipa în
conºtiinþa celorlalþi. Ceea ce
conteazã este acum trecerea iar
aceastã trecere se face nu ca în
relatãrile obiºnuite ale morþilor
clinice, prin luminã, ci invers: prin
stoparea luminii ºi alunecarea în
umbre, în întuneric, în „noctiluscentul” din cea mai adâncã tãcere.
Poetul exploreazã (ºi în aceastã
carte), zona nocturnã, neiluminatã:
suntem fiinþe nocturne, în fiecare
dintre noi „apun lumini” ºi numai
poezia are puterea de a transcende
realul, coaja lucrurilor, a trupurilor, a
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trãirilor, ajungând, prin cuvântulvibraþie, la „armonie spiralicã”; prin
cuvânt este urmatã vibraþia fiecãrei
existenþe, vibraþia fiecãrui univers în
care suntem imerºi, ori care
înfloreºte paralel nouã. Fiinþa
nocturnã nu este pânã la capãt fiinþa
tenebroasã, neantizatã, ci un topos în
care, tocmai prin aplicarea unei
lentile magice vedem vibraþia,
„înstelarea”. Albastru- metalic, albastru- intens, albastru- electrizat ºi nu
negrul ar fi culoarea care, paradoxal,
dominã întunericul.
Întrebarea care poate deschide
cartea de faþã ar fi cea din Vieþile
noastre: „ce, oare, e dincolo?” (p.8),
iar eul pãºeºte pe urma ei: „uºi se
închid în tine reverberând
zgomotos”, pentru a se deschide,
credem, cãtre un dincolo de noi,
dincolo de realitatea corporalã,
materialã a existenþei.
Substanþa viziunii poetice se
concentreazã în ºi se propagã
asemenea unor unde; casele sunt
topoi ai substanþializãrii eului:
casele-fiinþe, case-istorii, case-strãmoºi; casele sunt structuri existenþiale concentrice. O fascinantã ºi
ineditã imagine a îndrãgostirii,
anunþând transgresarea trupului, trecerea în cernealã, dar ºi în energie,
semn cã dragostea este mult mai
mult decât „trupul de os”, este comuniunea prin fuzionarea energiei lãuntrice ºi prin acuplarea la cea a cosmosului, pentru cã „ noi ºtim cã
suntem mai mult decât suntem”
(p.16).
Douã linii se împletesc în scriitura
acestui volum: casele (din moment
ce lexemul care le denumeºte este
dublu reprezentat în titlu ºi reiterat

în foarte multe poeme sau titluri de
poeme, iar ele – casele –stârnesc
viziuni ale întregului în raport cu
unul, cu sinele) ºi eul . Legãtura
dintre cele douã este aproape
indestructibilã; aproape cã trãiesc o
fuziune, una trece în cealaltã. Eul
este unul migrator, dar nu
metempsihotic; un eu care vede,
înmagazineazã ºi apoi redã imaginile
înregistrate în cãlãtoria din afara
trupului; un eu ca o extindere a
conºtiinþei sinelui, capabil sã se distorsioneze ºi contorsioneze; un eu
care transcende spaþiul mundan,
trupul, un eu expansibil care ºtie cã
„din orice inimã înnegritã” se va
ºlefui un „diamant mandarin”; un
sine multiform, paradoxal, trãitor
într-o „armonie haoticã în care
trãiesc ºi apun lucruri”. Este, în
acelaºi timp, un eu de tip yin ºi yang,
în care „plinul ºi golul deopotrivã
stau la pândã” (Clopotul, p.49), în
care lumina ºi întunericul joacã
într-un „teatru de umbre lãuntric”
(p.5). Casele sunt spaþiul spre care
eul se lasã ademenit, ele sunt
corporalitãþi ale fiinþei ºi ale cosmosului deopotrivã, sunt case de
diferite culori, forme, case care îi
provoacã diferite viziuni despre sine,
despre eternitate ºi, mai ales, îi
trezesc, eului poetic, dorinþa lãrgirii
conºtiinþei de sine. Aceste habitate
au capacitatea de a stârni viziuni ale
întregului în raport cu eul, ale multiplului în raport cu unul. Oamenii,
asemenea pãmântului din care sunt
clãdite casele, sunt palimpseste- straturi peste care se suprapun alte
straturi.
Viziunea poeticã este una cinematoscopicã. Sunt înregistrate ºi redate
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cadre ale realitãþii, cadre ale
conºtiinþei, ale unui sine-retinã care
percepe ºi se percepe prin diferite
filtre, fie de luminã, fie olfactive.
Miºcarea celui care înregistreazã
elementele realitãþii/ realitãþilor prin
care trece este deci specificã unui
regizor/ cameraman: de îndepãrtare
ºi de apropiere pânã la stop-cadre
din care nu numai culoarea ºi forma
obiectelor pot rãzbate pânã la noi, ci
ºi mirosurile lor. Poezia lui Raul
Bribete este, în general, una a
sinesteziilor, cu imagini extrem de
puternice ºi de sugestive, cum sunt
cea morþii vãzute ca o fetiþã ce-ºi
trage mama de ºorþul alb, foarte lung,
din Cei ce dorm, cea a întunericului
catifelat trecând asemenea cailor
alergând în herghelii din Fiinþe
nocturne, cea a mirosului de
muºcatã ºi frig din Trãim respirând
fumul bizar al atomilor, a strigãtului
pulverizat în aer ca un praf de fãinã
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(p.10), or cea a singurãtãþii croite ca
o hainã de galã, neapãrat
accesorizatã cu mãnuºi albe
(Singurãtate) ºi exemplele ar putea
continua. Limitele cromatice sunt
culoare - nonculoare, întunericluminã, trecând cel mai adesea prin
albastru electric, albastru filmic,
brun-roºcat, brun-mãtãsos,
portocaliu, pãmântiu.
Rostirea poeticã este fastuoasã de
cele mai multe ori, poemele sunt
asemenea unor draperii de catifea în
încãperi baroce, impregnate de aerul
trecutului, al istoriilor locale, al
personajelor apuse, al umbrelor
unor spirite puternice care ºi-au lãsat
amprenta în aerul caselor. Scriitura
preþioasã este uneori autoasumatã la
nivel declarativ: „scriu fastuos,
pentru fastul din tine”, dar este un
soi de preþiozitate care nu
deranjeazã, tocmai pentru cã se
potriveºte universului liric.

Save as...

Magda Danciu

Cherchez les femmes

Asemenea vestitului Hercule Poirot, care a lansat acest îndemn în
lumea detectivilor, m-am implicat ºi eu în studii feminine ºi feministe
timp de câþiva ani, perioadã în care am citit cu plãcere despre diversele
faþete ale feminismului, dinamica acestuia, impactul miºcãrii asupra
societãþii noastre (cercetãrile Mihaelei Miroiu au fost relevante pentru
înþelegerea realitãþii româneºti) pentru cã am predat un curs despre
reprezentarea genului în media (împreunã cu colega mea Giulia S., titularã a acestui curs în prezent) ºi doream ca studenþii mei sã capete o viziune cât mai largã ºi variatã asupra acestei teme. Bibliografia consultatã
preciza modalitãþi prin care poate fi reprezentatã femeia, sexualitatea
ei, felul în care poate ea relaþiona cu societatea la modul comunitar sau
individual, precum ºi complexitatea identitãþii ei. Literatura de specialitate pune în evidenþã faptul cã, asemenea oricãrei alte persoane, femeia
dispune de un eu ºi de o conºtiinþã de sine de mare adâncime interioarã, cã existã categorii denominale de a descrie prezenþa ei în viaþa
cotidianã, cã existã o explicaþie umanistã pentru natura sursei sale etice.
Fireºte, am folosit referinþe academice autorizate pentru ca studenþii sã
observe ºi sã analizeze ei înºiºi care este interesul teoreticienilor în acest
domeniu, felul în care opereazã ei cu noþiunile de demnitate ºi diferenþã
în cadrul unei societãþi democratice, care genereazã condiþia de
recunoaºtere a particularitãþilor individuale, a autenticului, a unicitãþii.
O parte interesantã a prezentãrilor noastre a fost reiterarea categoriilor de feminisme (feminismul nu mai este doar unul!) corespunzãtoare etapelor de dezvoltare ºi reconfigurare ale miºcãrii, menite sã rãspundã interacþiunii ºi conexiunii fenomenului cu alþi markeri ai diferenþei, cum ar fi clasa socialã sau rasa, subliniindu-se astfel variabilitatea
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condiþiei de a fi femeie ºi dependenþa acestei condiþii de contextul
istorico-politic ºi cultural al unei societãþi.
Unul dintre exerciþiile favorite ale studenþilor mei a fost sã identifice
ºi sã explice o anumitã faþetã a feminismului în diferite texte din proza britanicã de azi (cursul meu), în conformitate cu descrierea lor sinopticã din
glosarul specializat, Glossary of Feminist Theory (2000), unde se regãsesc
urmãtoarele etape din evoluþia acestor teorii: feminismul socialist, originar în secolul al XIX-lea (vezi Sonya Andermahr et al., 2000: 253); feminismul liberal, care cerea, printre altele, ca remuneraþia nediferenþiatã ºi încetarea discriminãrii sexuale sã fie stipulate prin lege (149); feminismul
marxist sau cel materialist, care dãdeau muncii domestice prestate de femei conotaþia de angajare în procesul de producþie/reproducþie (151,
158); Black feminism, caracterizat prin opoziþia sa faþã de rasism, sexism,
respectiv, etnocentrismul sistemelor ºi practicilor dominaþiei albe (317);
feminismul radical, numit în America „women’s libbers”, care s-a concentrat cu precãdere asupra violenþei domestice faþã de femei (222); feminismul cultural, care susþine existenþa unei culturi specific feminine (47); feminsimul existenþialist/francez, care a studiat limitele opoziþiei binare
masculin/feminin ºi felul în care femeia este determinatã, prin natura
subiectivitãþii sale ºi a fizicalitãþii sale corporale, sã-ºi accepte propria subordonare, marcatã de limbajul ºi sexualitatea asociate femininitãþii (320); lesbian feminism, care a debutat în anii 1970 cu intenþia de a defini lesbienele
ca un grup distinct ºi de a elibera „latura lesbianã” din fiecare femeie (147);
post-feminismul, care investigheazã forme culturale ºi lingvistice relevante
în adoptarea unei identitãþi liber consimþite într-o lume în care femeia este
factor de putere socialã (390) ºi, nu în cele din urmã, ecofeminismul, care
preamãreºte acea erã istoricã în care femeia se bucura de stimã ºi
recunoaºtere, de o relaþie organicã cu natura (vezi Carr, 2000:16). Este o
listã impresionantã care pare sã fie deschisã oricãrei alte combinaþii de variabile marginalizatoare (de pildã, vârsta).
Textele pe care le-am ales acum pun în evidenþã câteva personaje feminine purtãtoare de concepte care se referã la arii ce au înlesnit dinamica feminismului, prin felul în care autorii lor opereazã cu discursul interogativ referitor la perceperea ºi aplicarea schimbãrilor de paradigmã privind atributele de gen.

SUFRAGETELOR, CU MULTÃ RECUNOºTINÞÃ
Este binecunoscutã imaginea sufragetelor din Anglia începutului
de secol XX, militând pentru egalitatea femeilor în orice comunitate,
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pentru obþinerea de drepturi politice – sufragiul –, un gest care a inspirat ºi femeile din alte þãri, determinând un activism susþinut îndreptat
spre revizuiri de drepturi legale ºi oportunitãþi egale. Protagonista lui
Louise Doughty, Yvonne Carmichael descoperã cã pe spatele uºii capelei St. Mary Undercroft (Capela din Criptã) din Epsom existã „o micã fotografie alb-negru cu o femeie, iar sub ea o plãcuþã de alamã. Emily
Wilding Davison (...) care s-a ascuns aici în noaptea recensãmântului, în
1911. (...) E povestea unei sufragete. (...) Emily Wilding Davison s-a aruncat sub copitelele calului Regelui în timpul cursei din Epsom. A murit
pentru ca femei ca mine, care trãiesc în þara asta în prima jumãtate a secolului 21, sã poatã lua lucrurile de-a gata; cã votãm, cã muncim, cã ne
aºteptãm ca soþii noºtri sã scoatã farfuriile din maºina de spãlat vase.”
(Doughty, 2017:35)
Marginalizarea socialã ºi politicã a femeii occidentale, acest statut
periferic atribuit „celui de-al doilea sex”, a generat un corpus de teorii
feministe care promovau ideea diferenþei, nu a deficienþei, subliniind
necesitatea de a asculta vocile neauzite ºi neglijate anterior în eforturile
lor de a-ºi reconsidera identitatea ºi conºtiinþa de sine. Scriitoarea
Rebecca West, personaj în ficþiunea biograficã a lui David Lodge, considerã, bunãoarã, cã feminismul pentru care ea a militat necontenit toatã
viaþa ei adultã „le-a eliberat pe femei din punct de vedere sexual – cel
puþin pe acelea cu un spirit mai îndrãzneþ –, dar nu a corectat dezechilibrul fundamental al relaþiei dintre bãrbaþi ºi femei: instinctul feminin de
a-ºi creºte copiii ºi instinctul masculin de a-ºi risipi sãmânþa la întâmplare” (Lodge, 2011: 32). Un alt personaj al lui Lodge, Amy Catherine
Robbins, devenitã soþia Jane Wells, citeºte piesele lui Ibsen ºi eseul
Sufletul omului în socialism de Oscar Wilde ºi comenteazã faptul cã
existã un model de „femeie nouã”, statut la care aceasta aspirã, încurajatã de aceastã sintagmã ce ajunsese pe atunci la modã; ea credea cu ardoare în dreptul femeilor „de-a obþine educaþie superioarã, de-a vota ºi
de-a merge pe bicicletã în pantaloni bufanþi” (86).
Valul urmãtor, adicã feminismul anilor 1960, „insuflase o credinþã
puternicã în libertatea de a alege: femeile erau egale cu bãrbaþii, chiar
identice”, susþine Susan Pinker în Paradoxul sexelor (2011), explicând
cã aceastã perioadã a adus ºansa ºi dreptul ca „femeile sã-ºi îndeplineascã interesele ºi obiectivele” (Pinker, 2011: 135). Yvonne Carmichael devine voce care înfruntã ºi analizeazã sistemul patriarhal ºi rolurile tradiþional atribuite celor douã sexe, redefinind condiþia femeii ca alternativã la practicile cunoscute: „Nu trebuie sã le dãm soþilor noºtri tot ce se
aflã în proprietatea noastrã când ne cãsãtorim cu ei. Nici mãcar nu tre-
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buie sã ne cãsãtorim cu ei dacã nu vrem. Putem sã ne culcãm cu cine
dorim – în limitele propriei moralitãþi, bineînþeles –, exact ca bãrbaþii.
Nimeni nu ne mai duce în centrul oraºului ca sã ne omoare cu pietre,
nu ne mai pune obiecte de torturã din metal în gurã pentru cã am vorbit prea mult, nu ne mai îneacã într-un lac pentru cã un bãrbat pe care
l-am refuzat ne-a acuzat cã suntem vrãjitoare. Suntem în siguranþã, cu
certitudine, acum, în aceste timpuri, în aceastã þarã.” (Doughty, 2017:
36) Protagonista lui Doughty este geneticianã, specializatã în cartografierea genomului, o profesiune care presupune curajul de a estompa direfenþele de gen în ceea ce priveºte performanþa ºcolarã ºi alegerile în
carierã ºi de a discredita ideea cã femeile, concentrându-se asupra familiei, nu-ºi fixeazã ca obiectiv major afirmarea prin muncã (vezi Pinker,
2017: 237), aºa cum îi mãrturiseºte fiicei ei într-un moment de sinceritate: „Ai idee cât de greu, cu mult mai greu, le-a fost celor din generaþia
mea? Ai idee cât de batjocorite ºi discreditate am fost pentru cã ne-am
gândit cã am putea vreodatã sã intrãm în lumea ºtiinþelor?” (Doughty,
2017: 237 ).

VOCI DE PE SCENA DOMESTICÃ
Eleanor, eroina lui Nicholas Mosley, scrie, la un moment dat, un
eseu despre cãsãtorie, un concept crucial în analizele feministe, luându-ºi
ca domeniu de studiu antropologic literatura europeanã; ea constatã cã
în literaturã cãsãtoria era vãzutã „mai întâi ca un þel cãtre care oamenii
trebuie sã tindã, dar apoi precum ceva plicticos ºi chiar ucigãtor, dupã
ce a fost atins; pãrea aproape cu neputinnþã sã descrii (sau sã ai) o cãsnicie sub forma unei preocupãri reuºite ºi permanente”. Este consideratã ca o uniune cãtre care oamenii se lasã purtaþi din cauza nevoii incitante de „siguranþã care, odatã obþinutã, pare neimportantã. Dar ce s-ar
fi întâmplat dacã oamenii ar fi recunoscut aceasta, pur ºi simplu? Nu putea exista o precupare reuºitã ºi permanentã la un cu totul alt nivel,
unul la care sã nu se vadã cã nevoia de siguranþã, odatã satisfãcutã, se
poate preschimba în nevoie de libertate pentru ca scânteia vieþii sã supravieþuiascã; ºi viceversa; ºi aºa mai departe: acest nivel fiind legat de
recunoaºterea tiparelor.” (Mosley, 2008: 666)
Aceeaºi Yvonne Carmichael reitereazã poziþia tradiþionalã ºi statutul preconceput al condiþiei de a fi femeie folosind acei parametri masculini care au ghidat societatea pânã la apariþia schimbãrilor de naturã
poststructuralistã sau postmodernistã, când îi face anumite reproºuri
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seducãtorului Mark Costley: „Existã femei de tip soþii ºi femei de tip
amante în capul tãu? (...) Eu nici n-aº putea fi mai tradiþionalã sau mai
de tip soþie, în atât de multe feluri. Dacã ne-am fi cunoscut ºi ne-am fi
cãsãtorit în tinereþe, eu aº fi acasã acum, iar când te-ai întoarce cu douã
ore mai târziu decât ai spus c-o sã te întorci, n-am nici un dubiu cã ai
avea necazuri ºi cu mine”. (Doughty,2017: 97)
Specificitatea relaþiilor de gen ºi structura poveºtii de viaþã femininã cu evenimentele ºi acþiunile care se completeazã reciproc pot fi rezumate în experienþa domesticã a prietenei ei, Susannah Cohlman,
când aceasta decide sã-ºi pãrãseascã soþul, Nicholas, violent ºi abuziv
abia la trei ani dupã incidentul cu fracturarea pometelui stâng pentru
cã „Suntem învãþate cã putem sã-i îndreptãm (...) Ni se spune asta încã
de când învãþãm sã citim. Putem sã trasnformãm bestia într-un prinþ,
dacã îl iubim suficient de mult. ªi ºtii instinctiv cât de rãu o sã fie când
o sã îl pãrãseºti, aºa cã tot amâni. Câtã vreme eºti cu el, crezi cã o sã
poþi sã controlezi asta un pic, dar ºtii cã, odatã ce pleci, o sã fii cu adevãrat în pericol.” (162-3)
Schimbarea peisajului etic al relaþiei parteneriale din cadrul unei
cãsãtorii etaleazã caracterul revoluþionar, combatant, angajat în demistificarea reprezentãrii canonice a vieþii în familie ºi în cuplu, în condiþiile
în care fiecare individ are dreptul la o dezvoltare personalã proprie, aºa
cum susþine scriitoarea Clare Abbott, autoare a volumului Looking for
Mr Darcy, personaj ironic din cartea semnatã de Elizabeth George:
„Cãsãtoria este un lucru bun dacã doreºti un asemenea lucru – acelaºi
partener ºi aceeaºi faþa familiarã la micul dejun. (...) Este bunã dacã vrei
un cãmin ºi tradiþii ºi consacrarea unei istorii cu cineva anume. (...) Dar
nu sunt lucrurile care sã împlineascã un individ, de aceea cãrþile proaste
se terminã cu chestia cu «au trãit fericiþi pânã la adânci bãtrâneþe», iar
cãrþile oneste se terminã cu Anna Karenina aruncându-se pe ºinele de
tren, (...) Romeo ºi Julieta luându-ºi vieþile, Guinevere ºi Lancelot distrugând Camelotul, iar Madam Butterfly ajungând sã-ºi facã seppuku.”
(George, 2015: 101)
Tendinþa de revizuire a relaþiilor între parteneri, constant cerutã
de nevoia ridicãrii barierelor tradiþionale impuse de rolurile de familie
ºi de recunoaºterea limitelor sistemului patriarhal, este susþinutã de
H.G.Wells în cadrul societãþii fabiene, prin sublinierea faptului cã celula de bazã a societãþii era familia, cu completarea cã familia era în acel
moment reprezentatã de bãrbat, adicã de conducãtorul ei de sex masculin: acesta se afla la vremea respectivã într-o relaþie de proprietate cu
ceilalþi membri ai ei, deºi se ºtia cã „Fiecare femeie inteligentã înþelege

117

Magda Danciu
realitatea durã a faptului cã, pe sub toate politeþurile zilei de azi, ea
este, în fapt sau potenþial, o proprietate, cã trebuie sã se considere ea
însãºi astfel ºi sã nu încalce acest statut... Socialismul implicã responsabilitatea cetãþeneascã a femeilor, independenþa lor economicã faþã
de bãrbaþi ºi toate libertãþile personale ce decurg de-aici”. (Lodge,2011:
211).

NOSTALGICILOR...
...le adresez un pasaj care, citit cu mãsura ironiei cuvenite, dezvãluie
o imagine relativ stereotipizatã a unei femei considerate simbol al unui
peisaj epic ºi ideologizat, pentru care politicile feminismului par sã fie un
orizont mult prea îndepãrtat, aºa cum demonstreazã personajul
Summerscale din romanul Vesnei Goldsworthy când creioneazã profilul
rusoaicelor: „Erau cele mai frumoase din lume, cele mai bine educate, pasionate, pasionate, cu o eleganþã înnãscutã (...). Cele mai bune tractoriste
ºi cosmonaute (...). Cel mai important (...) este cã nu sunt afectate de feminism. Sunt femei adevãrate ºi cumsecade, soþii ascultãtoare faþã de soþii lor
(...). Ruºii sunt niºte idioþi neanderthalieni. (...) Nu-i de mirare cã
rusoaicele preferã bãrbaþi occidentali. Mai degrabã s-ar mãrita cu un
englez oarecare decât cu un milionar rus.” (Goldsworthy, 2017: 154) Cu
tote acestea, protagonistul cãrþii, Roman Gorsky, declarã cã „femeia rusã îl
preferã pe rus þie, Summerscale”. (155)
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Sclerozele absolutului
Albert Einstein,
Cum vãd eu lumea. O antologie,
Humanitas, 2015

Ora 20. Aprinzi lampa de pe colþul biroului ºi deschizi un roman
important, unul dostoievskian de pildã. Petele luminoase ºi umbrele
tremurate aruncate de fotonii stârniþi de filamentul incandescent pe
pereþii gãlbui ºi pe biblioteca înþesatã de cãrþi dispar treptat. Cadrul vizual
þi se umple exclusiv cu trenul ºirurilor de litere tipãrite într-o continuã ºi
flãmândã miºcare dinspre dreapta spre stânga, întreruptã periodic doar de
salturile în diagonalã înspre cel dedesubt. Apoi ºi mecanica asta dispare ºi
ai pãtruns în peisaje desuete cu saloane încãrcate de mobilier masiv, cu
muchii curbilinii fastuoase ºi tapiserii uzate din broderii cu fire aurite, ori
pe ulicioarele desfundate ale mohorâtelor periferii petersburgheze de
secol 19. Lanþul curgãtor de litere însãileazã tineri bãlai eleganþi în þinute
princiare, fete apetisante cu priviri timide strãbãtând odãile cu paºi imponderabili, asasini cinici cu cãutãturi ce cutremurã pereþii, intelectuali abisali
cu scãpãrãri mistice arzãtoare în ochii întunecoºi sau oameni obiºnuiþi împleticiþi de patimi ce nu izbutesc nicicând sã le umple imensele goluri existenþiale. Cu germenii nebuniei ce le marcheazã fiecare gest, cu candori ºi
indiferenþe, cu apucãturi etice sau apãsãtoare gânduri suicidare. Destine se
întâlnesc ºi se despart, intrã în conflicte pustiitoare soldate cu crime
pasionale sau politic-metafizice, iubiri fulgerãtoare stârnesc gelozii atavice,
vieþi ºi caractere se prind într-o horã stihialã de pasiuni ºi ucideri, de penitenþe ºi convertiri. De iraþional ce zãmisleºte viziuni paradisiace, de revelaþii sublime sfârºite în depresii patologice. De obsesii cãrate silnic din tatã
în fiu, de orgolii insaþiabile, de rãzbunãri cumplite ºi de zguduitoare apostazii. Închizi cartea ºi priveºti cadranul ceasului. S-a fãcut 3. N-au trecut
decât ºapte ore iar tu te-ai perindat prin decenii ºi generaþii, prin epopei
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începute ºi încheiate, prin racursiuri istorice ori neverosimili timpi ai nãzuinþelor.
*
Sala de concerte este arhiplinã. Instrumentiºtii ºi-au luat locurile din
faþa mapelor deschise, iar tipicul sunet amorf al acordajului germinând
promisiuni nerostite acapareazã rumoarea incintei. Priveºti chenarul geometric al scenei ºi te impresioneazã proporþiile lui renascentiste, croite pe
rigorile secþiunii de aur. Între timp, dupã ropotul de aplauze însoþitor al intrãrii dirijorului, liniºtea s-a instalat deplin, luminile au scãzut, dar eºti încã
fixat pe minunatele rapoarte dimensionale. Nu pentru multã vreme. Prima
temã brucknerianã se înfiripã, o firavã lamentaþie a corzilor ce devine
materialã, încolãcindu-se molatec peste contururile riguroase ale scenei ca
un ºarpe ce sugrumã vasul Hygeei. Chenarul îºi disipã treptat liniaritatea în
agitaþii browniene, creând un alt tip de spaþii prin care sunetele nu se mai
propagã pe traiectorii directe ci consimt într-o þesãturã ceþoasã asemãnãtoare aburilor matinali ce înveºmânteazã râul de munte. Nu este nicidecum un nou echilibru. Dimpotrivã, ºocul þiuiturilor stridente, neaºteptate
ale alãmurilor, tipice schemelor componistice ale marelui austriac, sparg
orice structurã ce ar fi încercat sã se liniºteascã în triste suspine meteorologice. De acum cerurile nu mai sunt limpezi, ci sãgetate de fulgere acute
ce le spintecã uniformitatea, iar ropotele timpanelor pulverizeazã orice
fãrâmã de geometrie lucidã ce-ar mai putea supravieþui în aceastã titanicã
rãsturnare de ordine. O cohortã de teme scoborâte din alte dimensiuni,
asurzitor serene, un gen de fugi staþionare ce se îndepãrteazã nemiºcându-se,
rotaþii ºi balansuri contrapunctice neclintite. Întregul iureº în tumultul sãu
intrinsec preia jubilând îndatoririle prozaicului spaþiu euclidian, corupându-i milenara stabilitate, falsã ºi anacronicã. Teribilul acord final ce uzeazã
la apogeu întreaga energie interpretativã a instrumentiºtilor pune instantaneu pe fugã întreaga zbatere de halouri, iar chenarul în secþiune de aur
revine plat pe locaþia-i consacratã. Te ridici de pe fotoliul catifelat cu un
uºor vertij stârnit de mecanismele ascunse ale urechii interne ºi pãºeºti cu
prudenþã ºi neîncredere pe dalele nefiresc de plane ale padimentului.
*
Eºti primul la casa de bilete a muzeului. Vrei sã eviþi orele în care
nãvãleºte „lumea bunã”, când grupuri uriaºe multicolore ºi multietnice
umplu ciripind sãlile ca niºte specii de invazie, trecând cuantic prin tine,
agasându-þi liniºtea ºi interioritatea. Ai înainte cam un ceas în care saloanele
sunt încã goale, doar câte un supraveghetor cu ochii de-abia mijiþi te
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priveºte din colþul lui retras ca pe-o ciudãþenie. Ca sã eviþi suprasaturarea
cromaticã a retinelor parcurgi, cum þi-e obiceiul, un traseu rectiliniu paralel cu zidurile, scanând din priviri strict etichetele tablourilor. În clipa în
care un nume îþi atrage atenþia, te opreºti ºi abordezi meticulos tabloul. Dar
iatã cã într-una din sãlile în care pãtrunzi, ritualul se schimbã fãrã voia ta. În
loc sã o iei pe lângã pereþi, paºii descriu o parabolã, împinºi de o forþã
necunoscutã, irezistibilã, direct cãtre colþul opus. Acolo stã atârnat un mic
tablou care te rãpeºte, care te direcþioneazã înspre el de parcã spaþiul
clãdirii, traiectoriile sale posibile ºi virtuale s-au curbat înspre focarul misterios închis în ramele sale. Te apleci ºi citeºti curios eticheta: Edgar Degas
– L'Étoile. Apoi dreptunghiul picturii te þintuieºte în loc zeci de minute. În
centrul imaginii nu e decât o dansatoare într-o arcuire-rotaþie avântatã. Dar
silueta ei e într-un proces de dematerializare, de transformare a carnaþiei în
raze ce pornesc înspre hãurile scenei prin vectorii þesãturii vaporoase a
rochiei. Silueta graþioasã a fetei nu mai reprezintã o corporalitate, e lipsitã
de masã, de greutate, s-a transformat în energie purã, în luminã aurie ce
umple toatã pânza, dar ºi colþul de încãpere în care cuibãreºte magicul
tablou. Întreaga materie a încântãtoarei fãpturi se transferã, sub ochii tãi
uluiþi, cãtre imponderabilele draperii ale scenei ce capãtã consistenþe
rigide aidoma boltelor ºi arcadelor unei peºteri. Neverosimilã metamorfozã, simbiozã subtilã, alternanþã demiurgicã a substanþialitãþii cu inefabilul. Nu-þi vine sã te desprinzi de locul unde ai stat înþepenit parcã o eternitate. Între timp, primul grup masiv de asiatici cu voci piþigãiate ºi aparate
foto bãlãngãnitoare þi-a acaparat vecinãtatea, fizicul ºi gândurile. Mãcar asta
te ajutã sã pãrãseºti mai uºor parabola orbitalã ce þi-a absorbit paºii înspre
micuþa stea.
*
Probabil cã acest ciclu de articole ar fi trebuit început, acum un an ºi
jumãtate, cu teoria relativitãþii, datã fiind crevasa adâncã pe care a sãpat-o
în arhitectura fizicii de pânã în zorii secolului 20. Dar, în pofida unanim
recunoscutei ei eleganþe matematice, orice descriere narativã este o încercare anevoioasã întrucât atenteazã la însãºi structura conceptualã a cititorului, fondatã pe supremaþia ºi inamovibilitatea categoriilor de spaþiu ºi
timp. Mai ales cã nici cãrþile aºa-zis pe înþelesul tuturor ale zeificatului autor
al teoriei nu ajutã prea mult înþelegerii intelectualului nespecialist. Într-o
simplificare la limita acceptabilitãþii, prima etapã a relativitãþii (intitulatã
specialã) afirmã cã spaþiul ºi timpul (cu derivata sa fundamentalã – simultaneitatea unor evenimente) nu mai sunt noþiuni identice pentru toatã lumea. Utilizând ilustrarea din mai toate cãrþile despre subiect, evenimentele

121

Horia Al. Cãbuþi
derulate într-un tren având vitezã constantã nu decurg identic pentru cãlãtori ºi pentru observatorii de pe peron. Viteza trenului face ca timpul scurs
în vehicul sã difere de cel de pe margine, evident, la valori imperceptibile.
Însã ele devin absolut considerabile dacã trenul s-ar deplasa cu o iuþealã
comparabilã cu viteza luminii, cãlãtorii începând sã se miºte, sã clipeascã,
sã rosteascã cuvintele ca în peliculele rulate cu încetinitorul. Analog,
dimensiunile obiectelor ºi ale trenului însuºi se contractã pânã devin de
nerecunoscut la viteza respectivã. Iar momentul producerii unui eveniment, de pildã aprinderea unei brichete, nu va mai fi acelaºi pentru cãlãtor
ºi pentru privitorul de pe peron. Cum se poate întâmpla aºa ceva? Bunul
simþ rãmâne neputincios la întrebarea asta, doar matematica poate da
seamã de ea. De aceea am început articolul cu o încercare de a da o imagine cât de cât plasticã fenomenului prin cele trei micro-parabole în care (în
primele douã) peronul ºi trenul sunt înlocuite de consumatorul operei
artistice vieþuind în real, respectiv cufundat în ea. Operã care modificã
noþiunile de timp ºi de spaþiu trãite în cotidian, distorsionând curgerea lor,
transfigurându-le. Aidoma goanei fizice la viteze imense, scufundarea în
artã este o alergare spiritualã de excepþie în care coordonatele lumii se desfac ºi se reîmpletesc în alte modalitãþi ce desfid obiºnuitul, ce comprimã ori
reticluiesc istoriile, ce manipuleazã textura formelor. Însã sistemele de
referinþã nu se pot atinge, doar observa. Realul de pe peron este anacronic în raport cu frãmântarea selenarã a cãlãtorilor, în timp ce din perspectivã inversã lumea vertiginoasã din vagoane pare acaparatoare, dar niciodatã înþeleasã. Cum nu înþelegi nici tu la modul visceral dogoarea din
sufletele fractale ale personajelor lui Dostoievski, ori virulenþa armoniilor
bruckneriene, în timp ce pentru Raskolnikov, Kirilov sau Mîºkin, lumea ta,
cititorule, e una fadã, lipsitã de semnificaþie.
Teoria specialã a relativitãþii nu era însã mulþumitoare, fiind extrem
de restrictivã în privinþa condiþiilor iniþiale (ignorarea greutãþii obiectelor,
eliminarea miºcãrilor neuniforme etc.). Dupã aproximativ ºapte ani de calcule, Einstein a introdus în cele din urmã ºi energiile ºi masele în sistem,
împreunã cu complicaþia lor dãtãtoare de dureri de cap: gravitaþia. Forþã ce
încã nici astãzi nu e întru totul elucidatã, chiar dacã o resimþim cu toþii
fiindcã ne þine cu picioarele pe planetã ºi dicteazã comportamentul sistemului solar ºi al galaxiilor. Newton o expediase într-un soi de postulat, ca
fiind interacþiunea naturalã ºi instantanee dintre oricare corpuri din
univers, matematizabilã, dar imposibil de pãtruns fenomenologic, fiind el
însuºi nemulþumit la vremea respectivã de soluþie. Einstein însã a scânteiat
aici remarcabil, mã rog, nu chiar ex nihilo, ci fizicalizând secvenþe din
geometria neeuclidianã a spaþiilor curbe Gauss-Riemann: nu existã nicio
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interacþiune nebuloasã între corpuri, ci masele (sau energia lor care pânã
la urmã este echivalentã ºi interºanjabilã cu ele prin deja ºlagãrizata ecuaþie
E=mc2) curbeazã spaþiul, dirijând astfel traiectoriile orbitelor astrale sau
ale obiectelor comune ce cad cãtre suprafaþa unei planete. Curbura texturii spaþiale (ºi în subsidiar a timpului, considerat de relativitate ca o a
patra dimensiune a naturii) este cu atât mai pronunþatã cu cât masa (ori
energia) lui este mai mare. Chiar ºi acest exemplar al revistei modificã þesãtura spaþiului din jur, însã nesemnificativ, evident. Pãmântul mai mult, atât
cât sã atragã toate corpurile din preajma suprafeþei sale; soarele o face deja
sesizabil chiar ºi vizual prin devierea traiectoriei luminii sosite de la stelele
din spatele sãu, fenomen detectabil în timpul eclipselor. Aºtrii mai grei, cu
variantele lor exacerbate (gigante roºii sau stele neutronice) creeazã deja
în jurul lor un aºa-numit efect de lentilã ce distorsioneazã masiv întreaga
imagine a feliei de univers dindãrãtul lor. Iar gãurile negre reprezintã de-acum extrema-extremelor, întrucât nu doar curbeazã spaþiul-timp, ci îl frâng
de-a dreptul într-o aºa-zisã singularitate. Totul se polarizeazã, arcuindu-se
lasciv, tânjind spre ademenitoarele stabilitãþi (la rândul lor înºelãtoare,
vasale altora din nivelurile superioare) vestite de obiectele masive ºi energiile zonale. Rectangularitatea îºi pierde sensul, linia dreaptã devine imposibilã, înlocuitã de subtile geodezice, interacþiunile dintre pietre, fiinþe,
oameni, planete nu mai sunt relaþionãri directe, ci decad în ipostaza de
orbecãieli pe trasee prestabilite ºi dictate de topologia coloºilor cosmici.
Aceasta ar fi, în câteva cuvinte, revoluþia relativitãþii generale ce a restrâns
valabilitatea calculelor lui Newton la un gen de suburbie cãlduþã a agregatului clocotitor ºi necuprins al universului ce devine tot mai nestatornic ºi
capricios. Aºadar, dacã paºii þi-au fost cãlãuziþi magnetic în periplul tãu
muzeal cãtre fascinanta Stea degasianã, nu s-a datorat vreunui capriciu al
întâmplãrii, ci puterii ei elementare, energiei siderale ce a rotunjit meridianele potecilor tale obscure înspre splendoarea ei.
(Am plantat în capul textului volumul lui Einstein doar din consecvenþã faþã de formatul rubricii. El nu ajutã însã prea mult la lãmurirea lucrurilor pentru intelectualii obiºnuiþi. Nici acesta ºi nici Teoria relativitãþii
pe înþelesul tuturor, Humanitas, 2015. Decât cã marcheazã o primã zgâlþâire a secularelor repere categoriale absolute. Dar rupturile se extind cu
iuþealã înspre timpurile noastre, decapitând pas cu pas vechile certitudini.
Încât nu se poate garanta cã fabuloasa teorie generalã a relativitãþii, în forma ei consacratã, va dãinui trei secole asemeni mecanicii newtoniene, strãbunica ei. Poate nici jumãtate...)
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Recenta premierã naþionalã din repertoriul Teatrului Regina
Maria din Oradea, F.A.D. (Noduri ºi plãci), pusã în scenã dupã piesa scriitoarei britanice Nicola Wilson, surprinde prin ineditul abordãrii unui
subiect pe cât de complex, pe atât de delicat. Titlul anunþã brutal, fãrã
edulcorãri metaforice, denumirea unei terifiante maladii, preluatã din
terminologia de specialitate. Printr-o ingenioasã strategie de publicitate, spectatorilor le este pus la dispoziþie un caiet-program virtual, al cãrui conþinut permite o minimã iniþiere în lexicul de naturã medicalã:
F.A.D. reprezintã abrevierea expresiei Familial Alzheimer’s Disease,
formã rarã ºi deosebit de gravã a bolii Alzheimer, ale cãrei simptome se
manifestã de la vârste timpurii, pe mãsurã ce deteriorarea þesutului cerebral devine tot mai accentuatã. De altfel, nu avem cum sã nu remarcãm
un interes aparte – în sfera punerilor în scenã contemporane – pentru
subiectele inspirate din domeniul afecþiunilor mintale irecuperabile
care devasteazã vieþi, intimitãþi, raporturi sociale. Desprinse fie din ac* F.A.D. (Noduri ºi plãci) de Nicola Wilson
Traducere de Ionuþ Grama
Distribuþia: Ioana Dragoº Gajdo, Georgia Cãprãrin, Richard Balint, Eugen Neag, Gabriela Codrea,
Corina Cernea, Caliþa Nantu, Yannick Becker, Carina Bunea
Regia artisticã: Horia Suru
Scenografia: Cristian Marin
Coregrafia: Arcadie Rusu
Muzica: Petre Ancuþa
Light design: Cristian Niculescu
Orchestra: HenriettaVarady, Flaviu Seretoc, Alexandru Seretoc, Georgiana Mircescu
Spectacol vizionat în 11 martie 2018
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tualele orientãri clamate de adepþii corectitudinii politice, fie din vena
memorabilului cuib de cuci, ele au, totuºi, meritul de a deschide o
necesarã dezbatere asupra unor realitãþi mult timp ocultate, dezvãluind,
totodatã, virtualitãþi de expresivitate capabile sã revigoreze limbajul dramatic prin surprinzãtoare, chiar sprinþare, plãsmuiri lexicale.
Prin aceastã piesã scrisã ºi jucatã pentru prima datã în 2015, la The
Royal Court Theatre din Londra, Nicola Wilson a trecut de la microscenariul pentru televiziune la textul dramatic de amplã respiraþie. Spectacolul montat la Oradea, dupã un scenariu în traducerea lui Ionuþ
Grama, se datoreazã unei echipe tinere de creaþie, formatã din artiºti cu
personalitãþi bine ancorate în peisajul teatral actual dintre care unii
aflaþi la prima colaborare cu teatrul orãdean. Regizorul Horia Suru percepe subtilitãþile textului, aducând în spaþiul de joc universul mental ºi
comportamental extrem de difuz ºi inconstant al membrilor unei familii atinse de F.A.D. Se simte, totuºi, o uºoarã teamã de a experimenta
dincolo de modelele consacrate, de a tenta formule alternative ori de a
rupe din inerþie ºi lentoare unele cadre ale vieþii familiale. De la primele
secvenþe se observã cã scenografia valorificã experienþa acumulatã de
Cristian Marin alãturi de regizori de film. Fuga perspectivelor, fluiditatea suprapunerilor spaþio-temporale, elementele culisante ale decorului, ce dau iluzia alunecãrii imperceptibile în timp, se pliazã pe structura
dificilã ºi complicatã a piesei. Breºele coregrafice semnate de Arcadie
Rusu, armonios legate prin muzica originalã compusã de Petre Ancuþa
ºi interpretatã live de mica orchestrã din spaþiul scenic, detensioneazã
anumite pãrþi ale piesei. Amintirile pierdute în labirintul de noduri ºi
plãci se defuleazã în secvenþele de muzicã ºi dans, de o neaºteptatã vitalitate, exprimatã uneori sub cascada impulsurilor primare decorsetate
ca urmare a efectelor bolii, alteori ca secvenþe de autenticã graþie a miºcãrii, amintind de interludiile tipice musicalurilor.
Structura piesei se modeleazã dupã structura mentalã a personajului. Asistãm la un caz neobiºnuit de patologie aplicatã în spaþiul scenic. Autoarea ºi regizorul ne fac sã locuim în creierul personajului Vera.
Compoziþia spectacolului s-ar putea compara cu suprafaþa unei table de
scrabble pe care mintea Verei reaºazã la întâmplare scenele vieþii, aidoma
literelor extrase de competitori în scena-prolog. Un joc al cuvintelor, al
existenþei compromise de maladia ereditarã, dar ºi al morþii lente, asumate sau nu în virtutea liberei alegeri. Aleatorie, întreaga organizare a
materialului dramatic e dictatã de contorsionãrile creierului Verei, atins
de maladie. Lipsa logicii intrinseci n-ar trebui cãutatã în tehnicile clasice
de creaþie, cãci se îndepãrteazã de teritoriile literaturii. În labirintul tem-

125

Maria Hulber
poral, firul Ariadnei, consemnat de fiecare datã fad, dar riguros pe
ecranul înãlþat deasupra scenei, împiedicã rãtãcirea, cãderea în haos.
Condiþia umanã se dezvãluie aici labilã ºi vulnerabilã, iar normalitatea se
defineºte prin raportare la alte semne exterioare, complet strãine familiei atinse de gena F.A.D. Spectacolul concentreazã în imagini vii diferite
structuri preluate din cele mai neconvenþionale dimensiuni ale omenescului, cum sunt, de pildã, cele ale foii de observaþie clinicã ori inserþiile teoretice de tratat medical. De altfel, scena-prolog, a cãrei desfãºurare
are loc în septembrie 2012, anticipeazã o parte din temele piesei, însã
evoluþia ulterioarã a personajelor rãmâne înscrisã sub semnul suspansului ºi al imprevizibilului.
Partiturile individuale ale Verei ridicã anumite dificultãþi interpretative din pricina multiplelor tonalitãþi ºi forme de exprimare. Ioana
Dragoº Gajdo (Vera în vârstã) ºi Georgia Cãprãrin (Vera tânãrã) atacã
însã cu naturaleþe ºi energie rãsucirile ºi spasmele interioare ale personajului. Între ele apare deseori Eva, mama Verei, interpretatã de Gabriela Codrea. Fantasmã cu pãr alb ºi lung, plin la propriu de noduri, asemenea celor formate în creierul afectat de firele rãsucite ale proteinei
tau, Eva îºi joacã, în oglindã, rolul vieþii, atât de asemãnãtor cu cel al
fiicei. Dualitatea personajului feminin nu rãmâne singularã. În aceeaºi
manierã se construieºte rolul lui Nic, interpretat în cele douã ipostaze
de Richard Balint (Nic în vârstã) ºi de Eugen Neag (Nic tânãr).
Între aceste jaloane ale tinereþii ºi maturitãþii, se poate urmãri
doar secvenþial acþiunea, nu ºi cronologic. În scenele primelor întâlniri,
iubirea celor doi tineri se înfiripã spontan ºi pasional, cu frenezie hedonisticã, sub pârjolul lãsat în urmã de un coup de foudre ameþitor, declanºat de savuroase încurcãturi petrecute la întâlniri de burlaci ºi burlãciþe.
Nicio umbrã, nicio încrâncenare nu ar putea prevesti tensiunile din anii
urmãtori. Între gesturi tandre ºi reacþii incandescente, de o naturaleþe
copleºitoare, necontrafãcutã, Vera ºi Nic îºi asumã imprudenþe ºi riscuri, persifleazã lejer normele ºi reponsabilitãþile impuse de societate,
ard cu voluptatea ºi candoarea vârstei obiºnuitele etape ale unei relaþii
amoroase.
Primele semne ale bolii, precum ameþelile, incapacitatea argumentaþiei, amneziile de scurtã duratã se fac simþite tot din tinereþe. Ca
orice lingvist, Vera îºi creeazã din cuvinte un fel de scut protector. Atâta
timp cât fiecare cuvânt îºi gãseºte semnificatul, luciditatea nu-i este
definitiv compromisã. Când înveliºurile sonore ale cuvintelor se topesc
în hãþiºurile uitãrii, ea inventeazã altele, în savuroase aventuri lexicale ce
constituie o parte importantã a spectacolului. Nic remarcã gândirea
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haoticã a Verei, dar nicio urmã de îngrijorare nu-i spulberã nonºalanþa.
Desigur, Vera va uita curând cã i-a mãrturisit de la prima întâlnire secretul afecþiunii sale genetice ºi amuzanta presupunere cã aceasta ar fi contagioasã. ,,Atunci, mai bine rãmânem împreunã.” alesese Nic fãrã ezitare, intrând de bunãvoie în avatarurile unei existenþe unice, eliberate
de reflexul confruntãrii cu ceea ce este considerat firesc. Când familia
se întregeºte, cele douã Vera, cei doi Nic ºi copiii Lila (Caliþa Nantu) ºi
Dani (Yannick Becker) reiau la unison laitmotivul ,,Bum, bum, e grozav
s-o iei razna”. Ceea ce nu poate fi evitat devine o întâmplare a tuturor.
Într-o adevãratã familie nu doar sinceritatea conteazã, dupã cum susþine
Vera, ci ºi împãrtãºirea aceleiaºi stãri sufleteºti, fie cã participã toþi la un
joc de scrabble, aºezaþi pe un singur pat ºi costumaþi în iepuraºi, fie cã
se înghesuie într-o piscinã, fie cã se adunã într-un salon de spital, deopotrivã trupuri ºi fantasme, certitudini ºi virtualitãþi. Orice s-ar întâmpla,
Vera nu rãmâne niciodatã singurã. Nici mãcar în mintea ei, unde
proiecþiile mentale ºi vocile imaginare îºi dau întâlnire ºi fac ºezãtoare
medicalã.
Dacã Vera cea tânãrã iubeºte, dãruindu-se cu întreaga fiinþã trãirilor irepetabile ºi presimþind cã aici ºi acum sunt esenþiale pentru prea
puþinul timp al vieþii rãmase, Vera cea maturã e mãcinatã de interogaþii.
A afla sau a nu afla, în urma testelor, dacã a moºtenit gena F.A.D.?
Aceasta e întrebarea din care se deschid opþiunile expuse Barbarei, personajul interpretat de Corina Cernea. ªi apoi, cum se petrec urmãtorii
ani de luciditate sub povara unui prezumtiv rãspuns pozitiv, în aºteptarea declanºãrii inevitabilului? ªi, mai ales, cum se comunicã urmaºilor o
atare informaþie? Ar fi la fel de apãsãtoare precum o condamnare la
moarte lentã ºi chinuitoare pentru întreaga familie. Strania senzaþie cã
se aflã pe marginea unei stânci, legatã la ochi, înconjuratã de lupi, îi
agraveazã neliniºtea. Oricum, alegerile nu mai conteazã atunci când
nimic nu mai poate fi schimbat.
Scenele testului MMSE (Mini Mental State Examination) presarã,
contrapunctic, toate fazele evolutive ale bolii. Vera nu se confruntã doar
cu sine, ci ºi cu Eva, omniprezentã, dar de fiecare datã într-un alt stadiu.
Straniul efect vizual din aceste momente de intensã obscuritate se
menþine printr-un sound sfredelitor ºi cu proiecþia luminoasã, în luminã verde, a romburilor. Amintirile Verei sunt declanºate de sugestii
spontane, cu toatã avalanºa lor de senzaþii uitate: ,,ce-þi aminteºti de fapt
e amintirea amintirii”. Se prinde cu disperare de amintiri, pentru cã
din ele se nasc alte ºi alte amintiri, ca într-un lanþ viguros ce-i înfãºoarã
fiinþa, protejând-o de uitare ºi alienare. Cele trei apariþii bizare, cu voci
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de copii ºi veºminte împrumutate parcã dintr-un ritual negru, cu ºiruri
de beculeþe atârnânde asemenea luminiþelor ce împânzesc oraºele în
timpul sãrbãtorilor de iarnã, bântuie adesea în preajma Verei în etapa
avansatã a maladiei.
Deplorabila imagine a prãbuºirii din 2015 sfâºie amintirile ºi
cuvintele. Pare cã boala s-a instalat prea repede. O parte din creierul
Verei refuzã sã capituleze ºi cautã sã se desprindã, dar cealaltã rãmâne
captivã în carcasa eu-lui alienat. Din limbajul sãu dezarticulat abia se mai
înþelege dorinþa de a retrãi fiecare clipã dãruitã, cãci viaþa îºi pãstreazã
misterul fascinatoriu, aºa cum anticipase cu mulþi ani în urmã: ,,...ºtiu cã
într-o bunã zi o sã mã opresc ºi o sã-mi dau seama cã, în timp ce eu
alergam haotic de la una la alta, în jurul meu totul s-a schimbat.” Aici
se poate observa suprapunerea amintirilor, smulse din niºe ale memoriei, peste degringolada prezentului: din dulapul alb ºi metalic de spital
þâºnesc Vera ºi Nic, tineri ºi îndrãgostiþi, iar de sub patul scheletic erupe
Lila. Creierul Verei a devenit un cocktail ameþitor de cadre fixate pe retinã, evenimente familiale, vise incerte, coºmaruri tenebroase, glisãri violente dinspre realitate spre rãtãciri ºi confuzii mentale. Când invocatã,
când repudiatã, moartea se strecoarã insidios în toate feliile de viaþã,
într-un carusel de senzaþii a cãrui contradicþie e surprinsã de Lila într-o
notã uºor filosoficã: ,,Într-adevãr, conºtiinþa faptului cã vei muri te
poate face sã trãieºti prezentul într-un mod foarte intens, poþi ajunge
la extaz cum nici n-ai visat.”
În acest punct nu mai poate fi vorba doar despre Vera ori despre
boala intratabilã ce deviazã cursul firesc al existenþei familiale. Dintr-un
soi aparte de tragic, bine strunit ºi manifestat ca un continuum genetic
din care nu existã nicio cale de ieºire, se întrevede ideea cã oamenilor
le este refuzatã pânã ºi libertatea de a alege. Împrejurãrile dramatice ale
vieþii se joacã în afara oricãror opþiuni posibile.
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Redescoperirea
lui Enescu?

Acum mai bine de 20 de ani, dirijorul ºi muzicologul evreu american
Leon Botstein (n. 1946) glosa în „The Musical Quarterly” (vol. 81, nr. 2, din
1 iulie 1997, pp. 141–145) despre „redescoperirea lui George Enescu”,
rememorându-ºi vizita în România în 1996 împreunã cu „cel mai distins
prozator al þãrii, Norman Manea” (sic). Pe lângã douã concerte pe care avea
sã le dirijeze la Filarmonica bucureºteanã, Botstein trebuia sã exploreze
împreunã cu Manea noile posibilitãþi de relaþii între instituþiile americane
ºi cele româneºti dupã recentele alegeri, ce îi îndepãrtaserã de la putere pe
Ion Iliescu ºi partidul lui. Simþind cã România era la o rãscruce ºi cã se dezvolta rapid din punct de vedere economic ºi cultural, „poate pentru prima
oarã cu adevãrat dupã cãderea regimului Ceauºescu”, ei au vizitat printre
altele „Palatul Enescu”, adicã Muzeul Enescu ºi sediul Uniunii Compozitorilor, unde sunt depozitate manuscrise ºi ediþii enesciene adnotate de
autor (în treacãt fie zis, multe sunt încã nestudiate ºi depozitate în condiþii
improprii, cum semnalau acum câþiva ani pianista Raluca ªtirbãþ ºi criticul
evreu britanic Norman Lebrecht).
Pentru Botstein, Enescu e o figurã bine cunoscutã a istoriei muzicii,
dar, în inspiratele cuvinte ale autorului, e una „al cãrei nume e mai familiar
decât muzica sa.” Faima de violonist, popularitatea Rapsodiei române nr. 1,
„ a doua patrie, Franþa” ºi legãturile cu Thibaud ºi Cortot sunt trecute rapid
în revistã, împreunã cu o discutabilã analogie cu Busoni. Botstein observa
proeminenþa lui Enescu în Bucureºti la nivel strict simbolic (monumente,
conservatorul, filarmonica denumite dupã el), iar poziþia conciliantã a lui
Enescu în perioada interbelicã, între patriotism ºi cosmopolitanism, e
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apreciatã (subliniind cu satisfacþie critica lui la adresa Gãrzii de Fier ºi a
fascismului), ca ºi contribuþia lui decisivã în România la dezvoltarea vieþii
de concert (simfonic, cameral ºi de operã), a învãþãmântului muzical, a
etnomuzicologiei ºi a compoziþiei româneºti.
Analogiile cu Bartók încep sã arate ºi mai clar subtilele limitãri ale
autorului în a cunoaºte fenomenul, deºi, spre cinstea lui, e unul dintre
puþinii occidentali interesaþi ºi doritori de cunoaºtere a lui Enescu (asta
sunã ca ºi cum lumea muzicalã româneascã ar fi atotcunoscãtoare ºi activã
în ce priveºte opera enescianã – în fine...). Fãrã discuþie, violonistul Enescu
a avut mult mai mult succes decât pianistul Bartók (Occidentul îl priveºte
ºi acum, pe bunã dreptate, drept compozitorul Bartók, neglijându-l sau
minimalizându-l însã pe compozitorul Enescu, prea complex pentru
majoritatea ascultãtorilor). De asemenea, e adevãrat cã etnomuzicologul
Bartók a avut realizãri incomparabile faþã de tentativele lui Enescu în
domeniu. Averea lui Enescu, dobânditã prin cãsãtoria cu prinþesa
Cantacuzino, i-a permis sã-ºi manifeste generozitatea, prin contrast cu sãrãcia lui Bartók, inclusiv în timpul exilului sãu american. Dar compararea lui
Enescu mai degrabã cu Dohnányi e de o superficialitate crasã ºi se
hrãneºte din circumstanþe cu totul exterioare (virtuozitatea ºi studiile la
Viena, în tradiþia brahmsianã, ale ambilor). Botstein îl vede pe Enescu
destul de singur ºi oarecum izolat în România pe parcursul carierei, ceea
ce are un consistent sâmbure de adevãr. Chiar dacã numele lui Jora, Paul
Constantinescu, Toduþã ºi ale altor compozitori din generaþia urmãtoare
care au crescut întrucâtva pe lângã Enescu sau la umbra modelului sãu
sunt încã, din pãcate, prea puþin cunoscute occidentalilor, anecdota cu
ministrul care îi cerea lui Enescu sã facã reduceri („Ce, nu se poate cvartet
cu trei inºi?”) spune multe despre tembelismul unor decidenþi chiar ºi din
idealizata perioadã interbelicã, dus apoi pe noi ºi noi culmi în perioadele
urmãtoare.
Dar prin compararea destinului postum al operei lui Enescu ºi a lui
Bartók, autorul abandoneazã în fine analogia dintre Enescu ºi Dohnányi, ºi
el în general uitat. „Pe scurt, Enescu a fost pentru România ceea ce Bartók
a fost pentru Ungaria.” Regimurile maghiare postbelice l-au adoptat în general pe Bartók, inclusiv susþinând cel puþin trei generaþii de cercetãtori serioºi ai operei bartokiene, ca sã nu mai vorbim de arhivele Bartók ºi de
ediþiile moderne critice ale lucrãrilor lui, subvenþionate de stat. La astea se
adaugã lobby-ul maghiar extrem de activ în multe domenii pe plan internaþional, ºi când e îndreptãþit, ºi când nu e, comparativ cu inexistentul lobby
românesc ºi cu delãsarea ºi dezbinarea ce ne caracterizeazã mai nou.
„Cultura muzicalã din majoritatea þãrilor est-europene ºi din Uniunea
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Sovieticã a oferit un mediu de comunicare ºi un teren comun destul de
consistent ºi relativ necontroversat între Est ºi Vest în timpul Rãzboiului
Rece. De aceea, a fost un ºoc descoperirea moºtenirii distructive a comunismului românesc ºi în special a regimului Ceauºescu în cazul lui Enescu.”
Dupã scurta emulaþie de la sfârºitul anilor 1960, când trebuia
începutã ediþia criticã a lucrãrilor lui Enescu, Botstein susþine cã regimul
Ceauºescu a subminat moºtenirea enescianã fiindcã dictatorul pusese
ochii pe palat ºi de aceea ar fi rãmas sediul arhivelor Enescu neîncãlzit ºi
neglijat atâþia ani. Propaganda se fãlea cu numele lui Enescu (limitat ºi unilateral, accentuând exagerat aspectele oarecum mai „pãºuniste” din Rapsodii fiindcã pãreau mai în ton cu proletcultismul), dar nu se compara ca rezultate cu acþiunile concrete din alte þãri socialiste (Ungaria, Polonia, Republica Democratã Germanã, Cehoslovacia) pentru pãstrarea ºi cercetarea
operei compozitorilor naþionali similari. Pânã ºi Festivalul Enescu devenise
treptat irelevant.
De aceea, scria Botstein în 1997, starea arhivei Enescu e jalnicã ºi „trebuie fãcut ceva imediat.” „România e printre cele mai sãrace þãri foste comuniste ºi cea care a progresat cel mai lent dupã 1990.” Cu toate astea,
dupã 1990 Festivalul a fost treptat revitalizat, iar eforturile dirijorului american Lawrence Foster de a promova opera „Oedip” sunt de apreciat, ca ºi ale
altor câtorva muzicieni strãini, mai nou, dar muzica lui Enescu încã nu e
disponibilã într-o ediþie criticã modernã. În afara României se cântã foarte
puþin cu o oarecare regularitate, deºi cunoscãtorii sunt conºtienþi cã
Enescu e un mare compozitor al secolului al XX-lea, care meritã ediþii moderne, studii ºi interpretãri constante. Dacã ar fi cercetate, arhivele de manuscrise ar furniza cu siguranþã surprize, aºa cum s-a ºi întâmplat sporadic,
prin lucrãri mai multe ºi mai diverse decât cele cât de cât cunoscute. Cei
câþiva care ºtiu despre ce vorbesc nu mai repetã de mult cliºeul prostesc cã
Enescu a compus puþin (cele 33 de „opusuri” publicate), fiindcã perfecþionismul atroce îl fãcea sã þinã multe compoziþii în lucru sau la finisare
mai mulþi ani, uneori chiar decenii, pânã la eventuala publicare. De pildã,
monografia fundamentalã „Capodopere enesciene” de Pascal Bentoiu
aduce nenumãrate dovezi decisive asupra complexitãþii ºi vastitãþii reale
ale operei lui Enescu, din care publicul cunoaºte (cât de cât!) doar vârful
aisbergului.
Botstein pleda atunci cã a venit momentul unei largi alianþe internaþionale de interpreþi, muzicologi ºi compozitori în sprijinul Uniunii
Compozitorilor din România, fiindcã „sprijinul occidental e crucial pentru
renovarea Palatului Enescu cu scopul de a se crea acolo o instituþie arhivisticã modernã, de nivel cu adevãrat muzeistic, bine echipatã logistic ºi cu
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personal specializat”. Ce sã mai vorbim despre vechea ºi stringenta necesitate a unei ediþii integrale moderne ºi sistematice? „Trebuie sã continuãm
de unde colegii români au fost nevoiþi sã se opreascã acum mai bine de 20
de ani”, continua Botstein în 1997, printre iluzii despre Fundaþia Soros ºi
deschiderea internaþionalã a noului guvern român. Ediþia integralã criticã
a operei enesciene nu existã încã nici acum.
Interesant e cã muzicologia contemporanã (care în lumea civilizatã
e o ºtiinþã, nu o sumã de pãreri ºi de citate) a observat o predilecþie a multor curente ale criticii muzicale de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul celui de-al XX-lea pentru tradiþiile spaþiului germanofon. Restul, cu
excepþia muzicii franceze, era privit cu condescendenþã, drept exotism ºi
folclor. Ironia soartei face ca mulþi intelectuali români din acea perioadã,
inclusiv Enescu însuºi, sã se fi perfecþionat cel puþin o vreme în mediul academic din Austria ºi Germania. Dupã Botstein, marginalizarea de cãtre
occidentali a muzicii culte din estul Europei s-a redus mult în ultima vreme
(bine ar fi sã fie adevãrat), când atractivitatea acesteia nu mai e datã în principal de caracterul ei local sau naþional explicit. Cu toate astea, „casele de
discuri, organizatorii de concerte ºi publicul mai cred cã o interpretare a
lui Dvoøák de cãtre un ceh, a lui Szymanowski de cãtre un polonez sau a lui
Bartók de cãtre un ungur e mai validã ºi mai autenticã.” Dar tocmai necantonarea strictã a „compozitorilor naþionali” în chingile specificului local îi
poate face interesanþi pentru viaþa muzicalã internaþionalã. Evident, fãrã a
nega sursele ºi specificul naþional din opera lor, care sunt parte a identitãþii
lor ºi a societãþii în care s-au dezvoltat, iar astfel se vor putea transfigura ºi
universaliza temele ºi arhetipurile locale, cum s-a produs cu orice mare
artist.
Aºa cum resuscitarea interesului pentru Janáèek ºi Szymanowski
prin activitatea unor dirijori apreciaþi pe plan internaþional, ca Sir Charles
Mackerras ºi, respectiv, Sir Simon Rattle poate genera o emulaþie a muzicienilor interpreþi ºi pentru opera lui Enescu sau a altor compozitori pe
nedrept ignoraþi, era de sperat în 1997 (ºi e aproape la fel ºi acum) cã mai
mulþi interpreþi români ºi strãini vor manifesta curiozitate ºi interes pentru
aceste muzici. Botstein voia sã fie optimist, parafrazând în loc de concluzie
vorbele lui Mahler: „Vremea lui Enescu a sosit, nu numai în România, ci în
toatã lumea.” Dar suntem oare acum mai pregãtiþi muzical pentru complexitãþile luxuriante din lucrãrile mature ale lui Enescu, avem puterea de
concentrare, atenþia distributivã ºi memoria sonorã suficient de dezvoltate
pentru a „digera” intelectual ºi emoþional astfel de compoziþii? În peisajul
deculturalizant actual, dimpotrivã, întrebarea pare retoricã. Dupã 20 de
ani, nimic nou sub soare. Deocamdatã.
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Un nou dar de cãrþi:

 de la autori:
Opt, Antologie de tineri poeþi, coordonator Dumitru Crudu,
Chiºinãu
 Angela BACIU, Charli. Rue Sainte-Catherine 34, Parallel texts/
English and Romanian
 Ion CRISTOFOR, Cronica stelelor, poezii
 Maria PAL, Încotro se grãbeºte cuvântul, poeziis
 Octavian DOCLIN, Rãsaduri-poeme, Prefaþã de Ion Pop
 Viorel MARINEASA, Tradiþie supralicitatã,modernitate diortositã –
Publicistica lui Nichifor Crainic ºi a lui Nae Ionescu la o nouã citire,
ed. a II-a , revizuitã. Prefaþã de Al. Cistelecan
 Prozator din silã - Viorel MARINEASA în dialog cu Robert ªerban
 Teofil RÃCHIÞEANU, Efulguraþii (ultimele catrene)
 Minerva CHIRA, Opera poeticã, vol. I ºi II
 Gavril MOLDOVAN, Dup ce trec, zilele devin abstracte, Jurnal 2017,
vol.II
 Vlãduþ VASILE, Caleidoscop muzical
 Ovidiu Komlod, noapte-luminã, poezii
 Dumitru CRISTÃNUª, Întemeierea somnului – Câteva consideraþii
lirice
 Florea FIRAN, Amprente ºi voci
 Dumitru CRISTÃNUª, Morminte insomniace
 Ara Alexandru ªIªMANIAN, neºtiute 4
 Iulian CIOPCAN, Dama de Cupã, roman
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Menuþ MAXIMINIAN, Crucea nopþii, poezii
Menuþ MAXIMINIAN, Cãrþi ºi contexte critice
 George VULTURESCU, ªtefan Aug. Doinaº – „Tiparele eterne” ºi
poetica orizontalitãþii



 de la editura Polirom:
Liliana COROBCA, Capãtul drumului, roman
 de la editura Limes:
 Liviu CAPªA, Copiii de lut, poezii
 Vincenzo CARDARELLI, Poezii, traducere ºi cuvânt înainte de Ioan
Milea
 Mircea PETEAN, Nerostitele – noi poeme ligure
 Giuseppe MASAVO, Blocul cu bulinã roºie, poezii
 Vasile LUÞAI, Trestiiºul, Kami, Orb, Soare în poartã, Ryuko & Fuekii
 volume de haiku
 de la editura Muzeului Naþional Brukenthal:
 Alexandru Constantin CHITUÞÃ, Octavian Smigelschi 1866-1912
 idem, Transilvania ºi pictura naþionalã. Octavian Smigelschi –
desene, proiecte, studii
 idem, Transilvania ºi pictura naþionalã. Octavian Smigelschi – picturã religioasã
 idem, Transilvania ºi pictura naþionalã. Octavian Smigelschi, picturã de ºevalet ºi expoziþii
 de la editura ªcoala Ardeleanã:
 Grigore ARBORE, Apa de zãpadã, antologie. Prefaþã de Ion POP
 Aurel CODOBAN, Jurnalul Amurgului iubirii
 Ioan V. Moldovan, Noi nu mergem la rãzboi, prozã




Revistele care ne vin la redacþie:

Acolada (Satu Mare), Actualitatea literarã (Lugoj), Alternanþe
(Garmisch-Partenkirchen, Germania), Antiteze (Piatra Neamþ),
Apostrof (Cluj-Napoca), Apºa (Apºa de Jos, Ucraina), Arca (Arad),
Archeus ( Baia Mare), Argeº (Piteºti), Astra (Braºov), Ateneu (Bacãu),
Atitudini (Ploieºti) Axioma (Ploieºti),
 Baaadul literar (Bârlad), Banat (Lugoj), Bucovina literarã
(Suceava),
 Cafeneaua literarã (Piteºti), Caietele Echinox,Cluj-Napoca, Caiete
Silvane (Zalãu), Caravana prieteniei (Baia Mare), Carmina
Balcanica (Craiova), Cenaclul de la Pãltiniº (Sibiu), Conta (Piatra


134

Registru de Familia
Neamþ), Contemporanul. Ideea Europeanã (Bucureºti), Contrafort
(Chiºinãu), Convieþuirea (Seghedin – Ungaria), Convorbiri literare
(Iaºi), Corpul T (Braºov), Cronica (Iaºi), Cronica veche (Iaºi),
Cronograf (Satu Mare), Cultura creºtinã (Blaj), Curierul Ginta Latinã
(Iaºi)
 Dacia literarã (Iaºi), Discobolul (Alba Iulia),
 Echinox (Cluj-Napoca), Euphorion (Sibiu), Ex Ponto (Constanþa),
 Familia (Petrovasâla-Vladimirovaþ, Serbia), Familia noastrã (Baia
Mare), Floare de latinitate (Novi-Sad, Serbia), Foaia româneascã
(Giula, Ungaria),
 Hyperion (Botoºani),
 Intelligence (Bucureºti)
 La frontiera cuvântului (Baia Mare), Litere (Târgoviºte), Lecturn
(Timiºoara), Luceafãrul de dimineaþã (Bucureºti), Lumina (Pancevo,
Serbia),
 Marmaþia literarã (Sighetul Marmaþiei) Memoria ethnologica
(Baia Mare), Mesagerul literar ºi artistic (Bistriþa), Miºcarea literarã
(Bistriþa), Monitorul cultural (Arad), Mozaicul (Craiova),
 Nord Literar (Baia Mare),
 Oltart (Slatina), Orient latin (Timiºoara), Orizont (Timiºoara),
 Plumb (Bacãu), Poesis (Satu Mare), Poezia (Iaºi), Porto-Franco
(Galaþi), Pro Saeculum (Focºani), Proza 21 (Bucureºti)
 Ramuri (Craiova), Reflex (Reºiþa), Renaºterea (Cluj-Napoca), Revista
Literarã (Chiºinãu), Revista Nouã (Câmpina), Revista românã (Iaºi),
România literarã (Bucureºti)
 Scriptor (Iaºi), Scrisul românesc (Craiova), Secolul 21 (Bucureºti),
Singur (Târgoviºte), Spiritul critic (Paºcani), Steaua (Cluj-Napoca),
Studii de literaturã românã recentã (Cluj-Napoca), Studii de ªtiinþã ºi
Culturã (Arad), Sud-Est cultural (Chiºinãu), Suflet nou (Comloºu
Mare), Suplimentul de culturã (Iaºi),
 Tabor (Cluj-Napoca), Telegraful Român (Sibiu), Tibiscus (Uzdin,
Serbia), Timpul (Iaºi), Tomis (Constanþa), Transilvania (Sibiu),
Tribuna (Cluj-Napoca), Trivium (Bucureºti),
 Urmuz (Câmpina)
 Vatra (Târgu Mureº), Vatra Chioreanã (Copalnic-Mãnãºtur,
Maramureº), Vatra veche (Târgu Mureº), Viaþa Româneascã
(Bucureºti)
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Parodia fãrã frontiere
Lucian Perþa

Nicolae COANDE

Single malþ
Încã mai avem dreptul sã nu scriem cu majuscule
orice început de vers de poezie sau, ºi mai ruºinos, de antipoezie,
aºa cã acum stau cu fereastra deschisã în faþa unei minuscule
ceºti de cafea în cuvânt, tutun & alcool, aºteptând sã învie
natura ºi în primãvara aceasta ºi sã se-mpodobeascã ca o femeie.
Am foarte multe fotografii cu peisaje primãvãratice,
animate de pisicuþe ºi mai ales de femei
de diferite vârste, majoritatea anonime, dar simpatice,
eu sunt de fapt un mare timid, aºa cã nu intraþi la idei,
existã o singurã femeie despre care am scris ºi scriu,
muza mea, care, sper, nu mã va uita niciodatã, orice ar fi
ºi sunt convins cã niciodatã nevoit n-o sã fiu
sã trãiesc o revanºã a celorlalte chipuri din fotografii.

136

