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Editorial

Mircea Pricãjan

Dragã popor român,
A plouat puþin de dimineaþã. O ploaie anunþatã, scria pe toate siteurile meteo. Am sperat sã nu fie aºa. N-ar fi fost prima datã când prognoza
probabilã are picioare scurte. M-am temut ºi totuºi am sperat. Iar când m-am
trezit în ropot de ploaie, am fost sigur cã asta îmi va strica ziua, prima mea
zi aici. Pentru cã am aºteptat mult sã vinã zilele astea, doar câteva, ºi e
important sã le am însorite. Înþelegi tu, popor român, cã am fãcut cale
lungã, peste o mie de kilometri am pus între mine ºi tine ca sã ajung aici.
Am programat plecarea cu luni bune înainte, de unde era sã ºtiu cã fix în
perioada asta, a concediilor de varã, þie boala þi se va agrava atât de tare.
Ai mai avut tu slãbiciuni, ameþeli, ba o datã era sã te duci drept în cap,
noroc cã am fost alãturi de tine mai mulþi, þi-am stat aproape ºi a pãrut cã
îþi revii. Nu mã mint singur, ºtiu, am ºtiut încã de atunci cã revenirea aceea
e doar temporarã. Nici nu era o revenire, de fapt, ci doar o încremenire.
Dar ne-am zis cã e ºi asta ceva, mãcar nu þi-ai spart þeasta. Ai fost atât de
aproape!
Apoi ai mai avut tu episoade de leºin. Bãtrânele ar spune cã þi s-a
fãcut deochi. Noi însã ºtim ce þi se face ºi te vedem zi de zi tot mai palid la
faþã, tot mai vlãguit. Urmele alea douã de pe gât spun totul. Ar trebui sã fie
clare pentru orice valah, urmaº al temutului Vlad. Îþi este supt sângele fãrã
ruºine, la lumina zilei. Bestiile au ieºit din beznã.
Acum nu ºtiu ce va fi. Sunt departe ºi sãptãmâna asta se anunþã furtuni cu fulgere chiar ºi aici, în paradisul elen. Acasã va fi potop, sunt sigur
de asta. Nu ºtiu dacã scrisoarea mea te va mai gãsi bine, sãnãtos – sau mãcar
stabil, intubat ºi þinut sub atentã supraveghere. Sãptãmâna asta, ultima din
luna lui cireºar, îþi decide soarta, ne-o decide amândurora, tuturor. Va fi deja
decisã când vei citi rândurile mele, popor român. Mã tem ºi totuºi sper.
Aici, unde nimic nu pare cã se pierde sau se uitã vreodatã, s-a limpezit
cerul spre amiazã. Ceea ce îþi doresc ºi þie. Am fãcut cale lungã pânã aici.
Al tãu, Mircea
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Asterisc
Gheorghe Grigurcu

„Nu cãuta sã spui «totul»”

Sã reprezinte scepticismul o abstragere, o renunþare sacrificialã,
o ascezã fie ºi demonicã? Ori e un libertinaj? Nietzsche nu ezitã a-l socoti
un „desfrîu”, însã – atenþie! – „un desfrîu” permis numai atunci cînd
omul are „o credinþã puternicã”. Deci un fel de supapã a credinþei,
împiedicînd-o totuºi sã devinã prea „puternicã”…
*
Cu toate acestea neîncrederea în marile repere ale existenþei, în
marile ei valori ar fi o posturã mîntuitã, crede Lichtenberg:
„Neîncrederea adevãratã, neprefãcutã, în puterile omului este cel mai
sigur semn de forþã spiritualã”.
*
Nu cãuta sã spui „totul”, sã fii „complet”. Incompletitudinea,
fragmentul pot transmite o tensiune aparte, o nostalgie a întregului,
care nostalgie e în sine o preþioasã materie a creaþiei.
*
Justiþia, socotea Diderot, ar fi un amestec al excesului de severitate cu excesul de clemenþã. De obicei rezultatul e însã dezechilibrat,
cãci predominã cînd un factor, cînd celãlalt.
*
Cea mai mare floare o are Pafalezia Arnoldi, care creºte în
pãdurile tropicale din Sud-Vestul Asiei, pe insulele Filipine. Floarea ei
are 3 m. circumferinþa ºi cîntãreºte 10 kg. Un boboc de floare e de douãtrei ori mai mare decît o cãpãþînã de varzã.
*
„Jumãtate dintre ruºi au o pãrere pozitivã despre fostul dictator
sovietic Iosif Stalin, indicã un sondaj de opinie realizat de agenþia VT-s IOM.
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„Nu cãuta sã spui «totul»”
Dintre persoanele chestionate 50% au afirmat cã rolul lui Stalin (18791953) în istoria Rusiei a fost fãrã îndoialã sau probabil pozitiv. În timp
ce 37 la sutã au o opinie contrarã, iar 13 la sutã erau indeciºi. Potrivit
sondajului, 42 la sutã dintre ruºi au afirmat cã doresc sau cã nu s-ar
opune sã aibã în prezent un lider ca Stalin în fruntea þãrii, în timp ce 52
la sutã sunt împotriva unei astfel de idei. Sondajul de opinie a fost realizat pe un eºantion de 1600 de persoane ºi are o marjã de eroare de 3,4
la sutã” (Adevãrul, 2005).
*
Nu poþi niciodatã gîndi absolut spontan, ci în cadrele pe care þi
le oferã raþiunea sedimentatã în tine ºi care se vrea, în chip mecanic, mai
curînd o prelungire a ei decît o expresie a fiinþei tale încã neelucidate.
*
Sã fie idealul artei ceea ce s-a numit „o copie fãrã original” (ni se
pare cã de cãtre Baudrillard)?
*
Oare cunoºti cu adevãrat doar ceea ce nu iubeºti? Oare prin
iubire nu cunoºti atît obiectul acesteia, cît te cunoºti pe tine însuþi?
*
Am observat cã la C., impozanta capitalã a provinciei în care trãiesc, existã un comportament caracteristic: oamenii, fie ºi „simpatici”,
uitã ce þi-au promis (o datã, de douã ori etc.), reluînd relaþiile cu tine în
puncte convenabile lor, ca ºi cum nimic nu s-ar fi întîmplat. Proaspeþi ºi
sereni, nu se simt îndatoraþi la nici o explicaþie. Pentru aceºti fericiþi
muritori memoria pare a nu exista…
*
„Valoarea esteticã, esenþa moralã, lumina adevãrului nu pot fi
predate ca niºte lecþii – fiecare trebuie sã ºi le creeze înlãuntrul sãu. Sunt
absolute, adicã în afara timpului ºi a societãþii. (…) ªi prin asta incomunicabile. Cuvintele nu exprimã decît o schemã” (Cesare Pavese).
*
Nimic nu e mai incert decît gratitudinea. N-o aºtepta. Las-o sã se
iveascã în miracolul sãu cvasimaterial o datã la mult timp, precum
curcubeul (Cînd ai vãzut ultimul curcubeu? Poate cu douã decenii în
urmã, boltindu-se peste o lume deja stigmatizatã de puzderia de blocuri
cenuºii ºi de maºini încrîncenate ce pare a atesta caracterul sãu
neverosimil).
*
Scepticul: un cinic cu sine însuºi.
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*
Scepticul: „un politician al gîndirii, în care nu se încrede complet ºi totuºi o duce pînã la fund, fãrã sã lunece, fãrã sã se împotmoleascã” (Valéry).
*
Cît de îngust este felul în care ni-L reprezentãm pe Dumnezeu,
dacã ne putem gîndi cã un om ar putea fi mai iertãtor decît El?
*
Sincer cu alþii, dar nu ºi cu sine însuºi.
*
Criticul: un judecãtor care, în sala de tribunal, ar interoga cu severitate o femeie frumoasã pe care o admirã pe furiº.
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Poeþi în cãrþi
Ioan Moldovan

ION HOREA - O SUTÃ ºI UNA DE POEZII
Poetul însuºi asigurã antologarea versurilor ºi
selecþia reperelor critice; introducerea e
semnatã de Dumitru Micu, referenþi sunt
academicianul Nicolae Manolescu ºi
conferenþiarul Rãzvan Voncu, redactor de
carte este – helas! – Magdalena Bedrosian,
editura este a Academiei Române – într-un
cuvânt, o carte de toatã încrederea ºi de toatã
plãcerea…lecturii. Introducerea este un
veritabil studiu, în accepþiunea clasicã ºi
academicã a cuvântului, abordând, pe rând,
contextul dogmatic al debutului poetului,
modul personal de a evita primitivitatea
ideologicã proletcultistã, receptarea criticã a
poeziei tânãrului poet, influenþele dinspre
clasici ºi dinspre interbelici, vocaþia pentru
muzicalitatea limbajului ºi a construcþiei lirice
(cu exemple in extenso de rime rare),
inventarul procedeelor ce dau coloratura
specificã poeziei, evoluþia de la rural la urban,
de la naturã la culturã, evoluþia fãrã rupturi,
invariantele tematice, mitice, atitudinale ale
poeziei, virtuozitatea expresiei, „fluenþa melicã
impecabilã”, patriotismul autentic,
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omogenitatea de stil, de viziune, de atitudine liricã, evoluþia
rafinamentului artistic, pentru o încheiere de memorat: „Filosofic,
biografia lui Ion Horea nu ar putea fi mai exact rezumatã lapidar decât
prin parafrazarea autodefiniþiei lui Descartes: Scribo, ergo sum.”.
Poeziile care alcãtuiesc volumul sunt alese din cãrþile publicate dupã
anul 2009, când, la Editura Ardealul din Târgu Mureº a apãrut volumul
de autor Bãtaia cu aur, cu o prefaþã de Al. Cistelecan, sub îngrijirea lui
Eugeniu Nistor. Concret este vorba despre volumele Calea Târgului
(2010), Psalmi ºi rugãciuni (2011), Scribul (2011), Rondeluri (2012),
Gravuri (2013), Rãtãciri (2014), Cât a trecut (2015), Vitraliu (2016).
Referinþele critice selecþioneazã parcimonios ºi cronologic fragmente
din consideraþiile critice ale unor Nicolae Manolescu, Iulian Boldea,
Ion Pop, Ion Dodu-Bãlan, Cosmin Ciotloº, Alexandru Dumitru, Cornel
Ungureanu, Ioan Moldovan, Dan Cristea, Marta Petreu, Irina Petraº,
Geo Vasile, Gheorghe Grigurcu, Daniel Cristea-Enache, Rãzvan Voncu,
Ion Brad. „Trei lucruri sunt izbitoare în versurile lui Horea. Primul este
o ureche muzicalã absolutã.(…) Al doilea este simþul formei (…) Iar al
treilea este lungimea antenelor, adicã întinderea culturii poetice,
comparabilã doar cu a lui Blaga ºi Doinaº. Împarte cu acesta din urmã,
ca de altfel cu Pillat, un clasicism ideatic ºi formal (…)” (N. Manolescu);
„Culoarea senin-elegiacã a acestei lirici abia dacã se întunecã din când
în când vorbind despre «sufletu-n risipã» ºi despre conºtiinþa cã întreg
universul tradiþional rãmâne sã fie evocat numai în poezie, fiindcã
«doar cel de la-nceputuri a mai rãmas - Cuvântul», iar acesta e
credincios tiparelor originare.” (Ion Pop); „Ion Horea ne face
impresia emoþionantã a unui visãtor care, cu un delicat gest, dã puþin
înapoi arãtãtoarele ceasornicului, ºtiind cã oricum ele vor merge
înainte.” (G. Grigurcu).
Poetul îmi face plãcuta surprizã – pentru care îi mulþumesc emoþionat
– de a mã socoti printre comentatorii valabili ai liricii domniei sale,
citând pe coperta a patra dintr-o cronicã a subsemnatului.
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Interogaþii
Ion Simuþ

Inventarul istoriilor
politice prezumtive
ale literaturii române

PRIMELE CINCI EXEMPLE
Putem sã spunem de la începutul acestei priviri de ansamblu cã nu
avem nici o istorie politicã a literaturii române care sã îndeplineascã aceste
criterii (criterii pe care le-am discutat în numãrul anterior al revistei
„Familia”), nici mãcar una secvenþialã, pentru perioada postbelicã (sã
zicem), ºi cu atât mai puþin una integralã. Nãzuinþe existã foarte multe,
simptomatic de numeroase ca sã merite aceastã atenþie specialã pe care
le-o acordãm ca unui fenomen semnificativ ce semnaleazã o tendinþã în
istoria noastrã literarã. O istorie literarã preocupatã de dimensiunea
politicã existã din abundenþã în monografii (despre G. Cãlinescu, I. D.
Sîrbu, Ion Vinea ºi alþii) sau în cercetãri despre Cenzurã ºi Securitate ca
instituþii cu influenþã nefastã asupra literaturii, dar nu existã istorii
politice ale literaturii, privite în ansamblul ei.
Ar trebui, în preliminariile unui inventar, sã realizãm o istorie a conceptului de istorie politicã ºi apoi sã detaliem avatarurile conceptului
derivat al unei istorii politice a literaturii, dar ar fi prea mult pentru aceastã
explorare ilustrativã. În fond, dorim sã arãtãm modul cum s-a constituit ºi
cum s-a legitimat aceastã perspectivã a unei istorii politice a literaturii
române, distanþându-se semnificativ de o istorie esteticã.
Precizez cã m-am scos din ecuaþie pe mine ºi cãrþile mele, pentru a
nu personaliza prea mult aceastã explorare ºi a face din ea o pledoarie pro
domo. Este vorba de Incursiuni în literatura actualã (1994) ºi
Literaturile române postbelice (2018). În acest din urmã volum se gãsesc
mai multe lãmuriri despre modul în care înþeleg sã-mi asum ºi sã practic
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o istorie politicã a literaturii române, prefiguratã din 1994. Nu contrapun
modul meu de a gândi tuturor celorlalþi. Ar fi prezumþios.
Iatã un inventar posibil:
(1) Prioritatea, în acest gen al istoriei politice a literaturii române, o
deþine indubitabil Anneli Ute Gabanyi, chiar dacã nu vehiculeazã explicit
conceptul ºi proiectul. Gestul de pionierat meritã consemnat ca atare în
volumul Literatura ºi politica în România dupã 1945, apãrut iniþial în
germanã, la München, în 1975, ºi recuperat în limba românã abia în 2001,
când discuþiile de acest tip aveau o oarecare poveste la noi, dar fãrã a þine
cont de precursoratul cercetãtoarei germane. Anneli Ute Gabanyi introduce pentru prima datã în discuþie, pe lângã variabilitãþile ideologicului ºi
strategiile partidului unic, rolul instituþiilor culturale (editurile, revistele,
asociaþiile de scriitori, Academia). Relevând caracterul sistematic al influenþei sovietice în politica culturalã din primii ani ai construcþiei socialismului prin mijloace instituþionale, pot fi evidenþiate mai bine „mecanismele administrative ºi de manipulare” a scriitorilor ºi a literaturii. Detaliile
relevate de exegetã privesc, în premierã, onorariile ºi privilegiile dobândite de scriitori. Dar ceea ce e ºi mai important este cã, pentru prima datã
într-o sintezã despre literatura românã postbelicã, se vorbeºte despre cenzurã. Este adevãrat cã ºi Monica Lovinescu sau Virgil Ierunca vorbeau
despre cenzura din România de la microfonul postului de radio „Europa
liberã”, dar Anneli Ute Gabanyi aratã într-un mod sistematic funcþiile de
control exercitate de instituþia cenzurii, prin prisma cãreia se vãd mai
bine limitele libertãþii de exprimare ºi limitele libertãþii de creaþie. Cu
mult înaintea altor istorici literari, Anneli Ute Gabanyi observã caracterul
simptomatic al conferinþelor naþionale periodice ale scriitorilor, care
devin adevãrate repere în sesizarea schimbãrilor de climat: Conferinþa
Naþionalã a Scriitorilor din 1956, Congresul Uniunii Scriitorilor din 1968,
Conferinþa Uniunii Scriitorilor din 1972. Cercetãtoarea alege foarte bine
evenimentele relevante, astfel încât efectele culturale ºi fenomenele literare primesc explicaþiile necesare, fie pentru „lupta împotriva inerþiei” de la
mijlocul anilor 1950, fie pentru „deschiderea cãtre Occident” declanºatã
în anii 1960, fie pentru conflictul periodic dintre generaþii. Din triada
celor trei instituþii decisive pentru soarta literaturii române postbelice
(Partidul, Cenzura ºi Securitatea), lipseºte numai Securitatea din analiza
sagace întreprinsã de Anneli Ute Gabanyi. Sã mai subliniem încã o datã cã
pentru cercetãtoarea germanã literatura românã din perioada socialismului de stat nu apare învãluitã doar în aburul toxic ºi confuz al ideologiei de
partid, ci ºi constrânsã în chingile unor instituþii cu scopuri precise.
Literatura românã postbelicã este studiatã profesionist în relaþie cu puterea politicã, reprezentatã prin instituþiile ei.
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(2) Prea adesea ulterior unii exegeþi vor vorbi numai despre politica ºi ideologia partidului, menþinându-se în generalitãþi, ambiguitãþi ºi
lucruri mai mult sau mai puþin vagi, cum ar fi, de pildã, dovezile compromisului încorporat în literatura de partid. Aºa procedeazã M. Niþescu în
volumul sãu rãmas postum Sub zodia proletcultismului, apãrut în 1995,
dupã ce autorul murise în 1989 ºi lãsase acest documentar posteritãþii. În
primii ani de dupã Revoluþie, a produs o mare emoþie dezvãluirea compromisurilor pe care le-au fãcut scriitorii, de la cei mai importanþi, ca
Sadoveanu, Arghezi ºi Cãlinescu, la figuranþii de serviciu ai regimului.
Dupã o descriere a atmosferei politice a anilor 1950 ºi a modului în care
ºuvoiul revoluþionar i-a prins pe toþi disponibilii, M. Niþescu realizeazã un
documentar cu „profiluri de epocã” mai detaliate pentru figurile cele mai
importante ºi cu o „bibliografie ilustrativã” doveditoare a pierderilor în
conjuncturalism în câteva zeci de cazuri, puse în ordine alfabeticã de la
Ion Agârbiceanu, Florenþa Albu ºi Ioan Alexandru la Tudor Vianu, Ion
Vinea, Ion Vitner ºi Ion Vlad. Toate explorãrile se organizeazã sub semnul
proletcultismului, analizat în „tripla condiþionare: emoþionalã, ideologicã
ºi politicã”. Explicaþia politicã are aceastã cheie:
„Fenomenul proletcultist reprezintã manifestarea urii ºi a luptei de
clasã. El e cauza degradãrii culturii ºi artei, dar ºi aceastã degradare însãºi
a culturii ºi artei. Cauza unei maladii mortale, dar ºi numele acestei maladii. Ura ºi complexul de inferioritate, care constituie originea psihologicemoþionalã a proletcultismului, îºi creeazã justificãri teoretic-ideologice,
iar acestea, la rândul lor, genereazã ºi agraveazã ura de clasã în domeniul
culturii” (Niþescu, 1995: 121).
Nu e vorba nici pe departe de o istorie politicã, pentru cã naraþiunea este sufocatã de mulþimea de personaje abia schiþate ºi prezentate ca
într-un insectar, dar M. Niþescu a adunat materialul documentar pentru o
istorie pitoreascã ºi rãzbunãtoare. Nãduful era prea mare pentru ca observatorul obiectiv sã poatã distinge în vãlmãºagul epocii Marele Mecanism,
pe care îl analizeazã separat într-un eseu politologic despre Dialectica puterii. Numai punerea împreunã a eseului despre putere cu personajele ºi
atmosfera epocii ar fi putut crea premisele unei istorii politice a literaturii
române postbelice, pe care M. Niþescu a intuit-o, dar nu a materializat-o.
(3) O plãcere de a descrie cu lux de amãnunte proletcultismul se
vede ºi la Ana Selejan, într-o serie de câteva volume (v. seria Literatura în
totalitarism), care trateazã cronologic perioada 1945-1960, la firul ierbii,
într-un aide-mémoire. Ca ºi în cazul lui M. Niþescu, avem de-a face tot cu
un fel de bibliografie comentatã, pigmentatã cu cazuri ilustrative, o bibliografie mult mai extinsã ºi mai stãruitoare în detalii, o cronicã a comediei
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politice a literaturii. Cãrþile Anei Selejan alcãtuiesc o cronicã de epocã,
bazatã pe un generos conspect de presã. Ana Selejan este autoarea unei
adevãrate epopei a proletcultismului, o naraþiune mai degrabã tristã decât
eroicã, pentru cã nici unul dintre personajele sale nu-ºi înfrânge sau nu-ºi
depãºeºte epoca. Exegeta este prizoniera unei singure dimensiuni,
vãzând peste tot numai victime, adaptaþi ºi oportuniºti. Rezistenþii ºi luptãtorii sunt abia bãnuiþi într-un fundal ceþos. Fãrã îndoialã cã proletcultismul ºi-a gãsit în Ana Selejan cercetãtorul cel mai zelos, devotat ºi unilateral, capabil sã restituie fiorul ideologic al primilor cincisprezece ani de
dupã rãzboi. Conceptul de sprijin este realismul socialist, adoptat oficial
în locul infamantului proletcultism. Acesta este însã numai o parte din
marele tablou al istoriei politice a literaturii române postbelice. Nici Ana
Selejan nu are noþiunea de istorie politicã a literaturii. Parþialitatea se vede
ºi din supraestimarea Partidului ºi uitarea completã a celorlalte douã instituþii decisive: Cenzura ºi Securitatea. De altfel, înainte de 2000 s-a vorbit
foarte puþin despre ele. Ana Selejan nu s-a arãtat receptivã nici la a doua
ediþie a cãrþilor sale (v. Bibliografia) faþã de dezvãluirile oferite în
culegerea patronatã de Virgil Mãgureanu în Cartea albã a Securitãþii.
Istorii literare ºi artistice (1996). Investigaþiile ei sunt anterioare acestui
ºoc publicistic ºi, pe deasupra, documentele oferite opiniei publice de
Serviciul Român de Informaþii sunt din anii 1969-1989, perioadã pentru
care interesul Anei Selejan intrã în eclipsã. Securitatea nu intrã în ecuaþia
explicaþiilor sale, decât sub forma „statului” abstract care face arestãri.
(4) Retras strategic în strãinãtate din 1983, Marian Popa trimite în
þarã o sintezã masivã ºi complexã, care creeazã uneori impresia cã reprezintã pe alocuri chiar punctul de vedere al Securitãþii asupra literaturii române postbelice. Istoria literaturii române de azi pe mâine are prima
ediþie în 2001, iar cea de-a doua în 2009. Acesteia din urmã i se adaugã un
semn de carte cu tricolor, ca ºi cum ar reprezenta un punct de vedere oficial (al cui?) sau ca ºi cum ar fi o istorie patrioticã a literaturii române postbelice. La puþinã vreme dupã apariþia primei ediþii a Istoriei literaturii
române de azi pe mâine, în 2001, Dan C. Mihãilescu a descoperit
asemãnãrile izbitoare dintre textul lui Marian Popa din Istorie... despre
Alexandru Piru ºi nota informativã semnatã „Mihu” publicatã în 1996 în
Cartea albã a Securitãþii (v. Mihãilescu, 2002) ºi alte similitudini dubioase
de acest tip. Oricât ar pãrea de hazardat ce spun, Istoria... lui Marian Popa
pare o enormã notã informativã pentru uzul Securitãþii. Dincolo de aceste suspiciuni grave, sinteza lui Marian Popa este, faþã de alte sinteze mult
prea parcimonioase faþã de context, cea mai plinã de istorie oficialã ºi istorie de culise, putându-se numi foarte bine o veritabilã istorie politicã a lit-
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eraturii române postbelice, deºi nu se recunoaºte ºi nu se recomandã ca
atare. Nicãieri ca aici nu vedem mai dependentã literatura românã de conjuncturi, de intrigi de grup, de politica partidului, de oportunisme.
Marian Popa face un recensãmânt complet al tuturor scriitorilor din þarã
ºi din strãinãtate; pe aceºtia din urmã îi considerã în extrateritorialitate,
punând un semn de egalitate între cei care sunt cu adevãrat în exil (în
Occident) ºi cei care se aflã doar în afara graniþelor (în Basarabia, în
Bucovina, în Banatul sârbesc), fãrã a fi în exil. Spirit enciclopedic, Marian
Popa este informat despre toate aspectele ºi subtextele ideologice, pune
în relaþie presa, editurile, grupurile, instituþiile, pentru a dovedi cât de vitregã este soarta literaturii române dupã 23 august 1944, limitã temporalã
precisã de la care încep relatãrile sale. Un impresionant efort documentar
susþine o viziune politicã bine articulatã asupra literaturii române postbelice. Viciul principal al istoriei lui Marian Popa îl constituie însã partizanatele ºi idiosincraziile, ceea ce-l face pe autor sã-l trateze pe Eugen Barbu ca
mare scriitor fãrã patã, iar pe Nicolae Breban sã-l vedem relativizat prin
prisma unei biografii detestabile. Se vede cã Marian Popa a frecventat
grupul de la revista „Sãptãmâna” lui Eugen Barbu, pentru cã istoricul
adoptã un punct de vedere securistic asupra literaturii, însã fãrã a vorbi
despre rolul Securitãþii în viaþa literarã.
(5) Eugen Negrici avea în proiect o istorie a literaturii române postbelice încã din anii 1990, când prezenta „o patologie stilisticã totalitarã”.
De relaþia dintre literaturã ºi propagandã s-a ocupat atât în studii speciale
(v. Negrici, 1999), cât ºi în antologii (v. Poezia unei religii politice. Patru
decenii de agitaþie ºi propagandã, 1995) sau în capitole din volum colective despre comunismul românesc (v. Comisia prezidenþialã pentru analiza dictaturii comuniste din România. Raport final, Editura Humanitas,
2007). Primul volum din sinteza sa foarte bine gânditã critic ºi politic
apare în 2002: Literatura românã sub comunism. Proza, iar urmãtorul
în 2003: Literatura românã sub comunism. Poezia, I, pentru ca ulterior
sã uneascã poezia ºi proza, fãrã teatru ºi fãrã criticã, într-o singurã naraþiune: Literatura românã sub comunism. 1948-1964, din care a apãrut deocamdatã numai primul volum, în 2010. Eugen Negrici articuleazã o viziune complexã, încercând sã împace esteticul cu politicul. Exegetul, cu un
trecut considerabil de teoretician, pune în fruntea versiunii din 2010
douã-trei aserþiuni scrise cu majuscule. Prima tezã înscrisã pe frontispiciu:
„Literatura românã din comunism are caracter autonom ºi legi de evoluþie
specifice. Ea solicitã o nouã viziune istoriograficã ºi noi cãi de abordare”.
A doua tezã: „Evoluþia ºi particularitãþile acestei literaturi sunt consecinþele presiunii fluctuante a factorului politic”. Dar ce înseamnã, în mod
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concret, acest factor politic nu ni se spune. Nu e vorba doar de ideologia
de partid, ci ºi de instituþiile puterii (Cenzura, Securitatea) – cum vom mai
repeta pe parcursul acestei expuneri.
Fãrã sã utilizeze conceptul de istorie politicã, Eugen Negrici
proclamã categoric cã o istorie a literaturii române postbelice nu poate fi,
în primã instanþã, decât politicã. Presiunile factorului politic asupra literaturii române dupã 1945 sunt atât de mari încât este imposibil sã nu þii
cont de ele ºi, mai mult decât atât, sã le arãþi rolul decisiv atât de vizibil în
ideologie ºi teroare, ca instrumente ale constrângerii ºi distorsiunii. Dacã
nu destul de convingãtoare în 1945, atunci începând cu 1948 ruptura literaturii române de tradiþia ei clasicã ºi de modernitatea ei interbelicã este
atât de categoricã ºi dramaticã încât este imposibil sã mai vorbim de continuitãþi ºi complementaritãþi. Deºi Eugen Negrici nu o spune tocmai cu
aceste cuvinte, înþelegem foarte bine cã o datã cu schimbarea regimului
politic se contureazã o cu totul altã literaturã, radical diferitã de aceea de
pânã atunci. Criteriul politic se impune cu necesitate dacã vrem sã arãtãm
sensul ºi dezastrul schimbãrilor. O perspectivã strict esteticã ar releva cinismul detestabil al unui spectator impasibil la o dramã. Eugen Negrici
are meritul indubitabil de a fi impus o perspectivã politicã sistematicã
asupra literaturii române postbelice la începutul anilor 2000, tocmai
atunci când ofensiva istoriilor estetice devenea mai agresivã ºi mai exclusivistã. Dar nu e numai atât. Eugen Negrici încearcã sã impunã concepte
adecvate, care sã ordoneze o materie literarã extrem de recalcitrantã la sistematizãri. Realismul socialist nu îi e de ajuns. Literatura aservitã este contrabalansatã, în concepþia sa, de o literaturã toleratã de regimul politic.
Aceasta din urmã se desparte în douã tendinþe: aspiraþia la adevãr ºi aspiraþia la literaritate (sintagmele îi aparþin criticului). Prin aspiraþia la literaritate, poezia sau proza îºi recupereazã criteriul estetic. Sigur cã aceºti termeni sunt supuºi discutabilului, ca orice propunere de organizare conceptualã. Am reproºat ºi altã datã dihotomiei literaturã aservitã/literaturã
toleratã inconvenientul principal cã aratã atitudinea puterii faþã de literaturã, nu atitudinea literaturii faþã de putere, cum ar fi mai relevant ºi mai
caracteristic. Dar, în ansamblu, sinteza lui Eugen Negrici, chiar dacã nu
este asumatã ca o istorie politicã a literaturii (ºi nici mãcar ca o istorie!),
oferã marele avantaj de a opera cu o serie eficientã de concepte. Faþã de
toþi predecesorii, Eugen Negrici se diferenþiazã prin aceastã opþiune pentru o istorie conceptualã, care dubleazã profitabil o istorie politicã.
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Miracol ºi simulacru
Yu Hua,
China în zece cuvinte,
Humanitas, 2018

Este o performanþã în sine sã obþii esenþa distribuitã în doar zece
cuvinte, mai ales atunci când reducþia eideticã are drept premisã o þarã de
dimensiunile ºi istoria Chinei. Cel ce o face nu este fenomenolog, expert
în metafizicã sau vreau filosof contemporan cât de cât cunoscut. ªi nici
mãcar un existenþialist rãsãrit dupã ce doctrina în cauzã ºi-a epuizat
potenþialul de seducþie ºi de speculaþie. Este vorba despre un scriitor,
YuHua, ºi de o carte greu de clasat în orizontul de referinþã al istoriografiei,
ficþiunii prozastice ori meditaþiei despre viaþã sau destin, China în zece
cuvinte. Rezultatul experimentului este, fãrã a exagera întrucâtva, memorabil.
Nu cuvintele în care este supusã la captivitate simbolicã ºi la esenþã
China – popor, conducãtor, lecturã, scris, Lu Xun, decalaj, revoluþie, firul
ierbii, imitaþie,c acealma - sunt cele responsabile direct de interesul cititorului. Poate cã altele zece, cinci sau douãzeci ar fi constituit, ca premise,
un „material” ºi mai generos. Evident, însã, ceea ce este pus în fiecare din
noþiunile enunþate face diferenþa ºi calificã la un nivel înalt textul cãrþii. În
fapt, China ne este arãtatã dincolo de orice cuvânt, dar pentru cã iniþiativa
este una scripturalã (nu filmicã, nu sugeratã de forma artelor plastice, deci
nu în paradigma ikonicã), autorul s-a vãzut obligat la o selecþie severã ºi
suficient de inspiratã pentru a spune aproape totul despre misterul,
grandoarea ºi mizeria Chinei de mai ieri ºi de astãzi, într-un registru discursiv care apeleazã omogen la sarcasm, poezie ºi-o îndestulatã dozã de cruzime. Ceea ce rezultã este frapant, poate chiar ºocant, chiar dacã noi,
românii, am avut parte de-o porþie copioasã de comunism real, care, ca sã
spun aºa, a þinut sã „joace” de toþi banii, ba chiar sã mai stãruie în noi, într-un
prezent imposibil de supus unei decontaminãri, chiar ºi dupã o tranziþie a
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tuturor exorcismelor posibile. De ce ne lãsãm surprinºi, totuºi? Poate pentru cã Yu Hua evocã un comunism în care absurdul, fanatismul ºi perversitatea umanã au o marcã de un autentic deconcertant, în timp ce al nostru
a purtat, dupã expresia genialã a lui Belu Zilber (Actor în procesul Pãtrãºcanu), pecetea ambivalentã pusã de I. V Stalin ºi I. L. Caragiale. Tocmai de
aici contrastul celor douã forme cu expresivitãþi traumatice distincte, chiar
dacã desenate de dictaturi care se revendicã de la acelaºi totalitarism ideologic, dar gãsindu-ºi debuºee de manifestare istoricã particulare, în siajul unor mentalitãþi, al unui inconºtient colectiv semnificativ diferite. Chiar ºi tipologia bãºcãlioasã sau gestica disidentã sunt situate în intervale de semnificaþie ce þin de specificitatea spiritul asiatic, respectiv european. Comunismul nostru a fost mai cerebral ºi poate de aceea mai schizoid, pe
când Revoluþia Culturalã, un topos în jurul cãruia YuHua îºi urzeºte spovedania, este un episod exemplar al comunismului chinezesc, amestec indiscernabil de dogmã, instinctualitate eliberatã din chingile comportamentului civilizatoriu ºi infantilism, aducând stãruitor aminte de Împãratul
muºtelor sau de Portocala mecanicã. Existã, e limpede, o patologie cu
totul sinistrã, în limitele cãreia scriitorul chinez se dovedeºte a fi maestru.
Este vorba despre atrocitatea candidã. Pot fi selectate o duzinã de fapte
pentru a o exemplifica, epicentrul acestora situându-se în anii 1966-1970,
când Mao a preferat sã-ºi tranºeze disputele cu tovarãºii ademeniþi de putere prin intermediul puberilor sau adolescenþilor, bine organizaþi, revendicând nivelul zero al faptului de-a fi revoluþionar ºi acþionând brutal, haotic
ºi temerar/ imbecil în numele unei etici ce-ºi repugna valorile, normele ºi
principiile clasice. Nãscut în anul 1960, cel ce a selectat zece cuvinte pentru a descrie un sub-continent cu peste un miliard de suflete a fost nu doar
martor, ci ºi practician al acestei atrocitãþi. Poate cã tocmai acest lucru, faptul de-a fi fost activ în timpul Revoluþiei Culturale, în postura unui inocent
febril, iresponsabil ºi cutezãtor, sã-i fi zgândãrit mai târziu, nu remuºcãri tardive, ci coºmaruri ºi repulsie de sine, ca procese de autoanalizã în urma
cãrora China celor zece cuvinte a devenit proiect editorial, dar ºi terapie sui
generis. Amintirile compulsive ale copilãriei nu sunt, iatã, doar incipituri
ce-i transformã pe unii în ucigaºi în serie, ci ºi izvoare pentru consum
livresc.
Contrapunctul la drama Revoluþiei Culturale, dramã exportatã ºi în
spaþiul românesc, dar adoptatã în moduri compatibile cu laºitãþile ºi
promiscuitatea fiinþei carpatine, îl reprezintã momentul 1989 ºi ceea ce s-a
întâmplat în Piaþa Tian’anmen (ca fenomen de protest civic ºi masacru).
YuHua l-a trãit la 19 ani, fiind secvenþa ce mai apoi i-a hrãnit imaginarul ºi
i-a oferit condiþia prealabilã, fãrã de care a fi scriitor în China de azi consti-
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tuie un fals de identitate culturalã, un mod de acreditate a imposturii sub
beneficiul talentului la purtãtor. Fãrã a fi fost acolo când a intervenit armata, iar tancurile au invadat Piaþa, autorul cãrþii a simpatizat cu studenþii rebeli,
iar ca martor ºi observator direct al tragediei din primãvara anului de pominã ºi pentru noi (în alt decor, sub altã regie ºi cu alþi actori ca eroi ºi figuranþi), reuºeºte sã dea contur cuvântului „popor” ºi sã-l transfigureze în
emoþie ºi disperare aproape seninã (!) prin sugerarea atmosferei de la
podul din Hujialou, pe care 10 mii de oameni îl ocupaserã, cântând imnul
naþional ºi sperând cã astfel tancurile nu vor mai ajunge acolo unde carnagiul fusese deja comis: „Aburul fierbinte care se ridica în valuri din marea de
oameni îþi dãdea impresia cã fiecare dintre ei era o torþã aprinsã. /…/ Vocea
poporului unit cãlãtoreºte mult mai departe decât lumina, iar cãldura corpului lui ajunge mult mai departe decât vocea”. Sugestia este simplã: nu au
dreptul sã-ºi revendice apartenenþa la popor cei ce mãcelãresc tinerii
aprinºi de dorinþa de-a trãi liberi. Timpul scurs de la Marele Salt Înainte
(1958-1960), filtrat mai apoi prin Revoluþia Culturalã a ajuns la momentul
punerii în crizã. Laºitatea, minciuna ºi abuzul de drept au strivit speranþa ºi
au sfidat disponibilitatea la martiriu. Iar ceea ce a urmat nu a fãcut decât sãi ofere Chinei posibilitatea de-a se confrunta sau poate de a-ºi manifesta
straniul tropism spre ceea ce am putea numi, în logica lui J. Baudrillard, Imperiul simulacrului frenetic – China imitaþiei ubicue ºi a cacialmalelor în
cascadã.
Am putea pretinde cã fiecare popor (firul ierbii, în percepþia
metaforicã a lui Yu Hua) îºi gãseºte fiinþa deplinã în anumite circumstanþe
ºi ancadramente. În cazul de faþã, ocurenþele cu pricina sunt imitaþia ºi
cacealmaua. Capitolele dedicate celor douã cuvinte ajung sã încânte ºi sã
uluiascã, dovedind faptul cã mãreþia unui popor stã în capacitãþile lui de
adaptare ºi de rezistenþã la malformaþiile istoriei. Oare asta þine de modelul
trestiei, brevetat de Blaise Pascal, ce îmbinã fragilitatea întrupãrii umane cu
debordantele ipostaze ale spiritului sau, pur ºi simplu, de biciuitoarea zeflemea a Celui cu totul Altul? În ce ne priveºte, ca civilizaþie construitã pe
modelul heracleitic ºi nu eleatic (Anton Dumitriu ºi analiza Orientului ºi
Occidentului în funcþie de mentalitãþi incastrate în filosofii diferite), vituperãm împotriva asaltului fake, bocim din considerentul cã societatea
post-adevãr ne va demantela tezaurul de valori ºi de idealuri, lãsându-ne în
perplexitate ºi imposibilitatea de-a valida etici dezirabile. În tot acest timp,
China experimenteazã cu rafinament ºi în proporþie de masã þeapa,
escrocheria, ºantajul, ipocrizia, þopismul, fraiereala. China este chiar simulacrul.
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Citind, ai senzaþia cã grotescul poate fi transformat în firesc printr-o
operaþiune relativ simplã, aceea de transfer operat la nivelul atitudinii: falsul
devine imitaþie, iar escrocheria cea mai sfruntatã se metamorfozeazã într-o
cacealma fãrã a cauza (aparent) daune. Dincolo de cuvinte, China devine
o þarã situatã (ºi) dincolo de repere. Mitologia lui ca ºi cumaruncã în uitare,
ba chiar ridiculizeazã indicii de realitate. Lumea se înfãþiºeazã, miraculos ºi
hazliu, drept o scenã cu butaforii suprarealiste ºi diletanþi dispuºi sã arunce
în derizoriu monologul lui Hamlet, pentru a-i da câºtig de cauzã, prin
sentinþã definitivã, aplicabilã imediat, lui Leporello, sinistrul valet al lui Don
Giovanni. Tabloul propus de Yu Hua ar fi amuzant pe alocuri, sumbru ºi
trist în alte situaþii, dacã n-ar fi, per ansamblu, dominat de „tandreþea” lui
Lombroso. Yu Hua editeazã prin China în zece cuvinte cartea de identitate
a unui popor ce trãieºte un mixtum ideologic, capitalist ºi comunist, direct
spus o simbiozã ce ne face sã rememorãm cãlãtoriile lui Gulliver ºi sã
dubitãm dacã China este o naþiune post-modernã sau una ieºitã din timp,
experimentând o ucronie la comanda unui Zeus-surogat, ºi-o utopie ce-ºi
revendicã drept constituþie snoave ºi eresuri. Imitaþia ºi cacealmaua sunt
sport de masã, un fel de chineziadã caracterizatã de un expresionism ce
nu te lasã sã te miri precum te pune în perplexitate. China, o hagiografie
cu lumpeni ºi propagandiºti capabili sã ridice manipularea la standardele
unei minunate lumi noi.
„Societatea chinezã de astãzi este un amestec straniu de frumos ºi
urât, progres ºi înapoiere, seriozitate ºi ridicol”. În acest stil antonimic se
exprimã cel care fusese cu ani în urmã o „pensulã roºie”, pusese la cale o
cacialma atât de izbutitã încât, în ciuda protestelor, a fost operat de cãtre
tatãl sãu, chirurg de meserie, de apendicitã simulatã, consumase „buruieni
otrãvitoare” (cãrþi capitaliste) ºi copiase, în tandem cu un coleg de ºcoalã,
Dama cu camelii în regim clandestin sau terorizase, ca membru al unei
bande roºii, un þãran tânãr care speculase niºte cupoane distribuite cetãþenilor, într-o societate chinezã ajunsã la nivelul cel mai de jos al subzistenþei.
Yu Hua nu se scuzã, ci mãrturiseºte, nu pozeazã în ceea ce nu a fost, ci
relateazã. De aici tentaþia de a-l crede fãrã rezerve, cu atât mai mult cu cât
China în zece cuvinte nu a fost scrisã de cineva trãitor acum într-o societate
deschisã ºi democratã. Nu e scrisã dupã, la adãpost de orice consecinþe, ca
în cazul literaturii mãrturisirilor de la noi, atât de abundentã în anii ’90. Nici
un strat de fard nu acoperã inconvenabilul, chiar ºi atunci când acesta îþi
poate fi atribuit direct, ºtirbindu-þi din prestigiu ºi onorabilitate. Yu Hua
este ºi el un chinez, fiu al unui popor ce a dus spre rafinament ºi mod de
existenþã imitaþia ºi cacealmaua. Spectrul fricii pare a fi ignorat, chiar dacã
autorul cãrþii vede o omonimie de structurã ºi sens între Revoluþia
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Culturalã de odinioarã, Marele Salt Înainte (soldat, în numai doi ani, cu sute
de milioane de morþi prin inaniþie), pe de o parte, ºi miracol economic din
ultimele douã decenii, pe de altã. Doar cã violenþa s-a rafinat, în timp ce sãrãcia endemicã face sã parã ºi mai inuman fenomenul îmbogãþirii peste
noapte, prin corupþie, specific miilor de miliardari pliaþi pe scop, cu dispreþ faþã de morala mijloacelor. Faza acumulãrii primitive a capitalului pare
o poveste romanþioasã în raport cu faza acumulãrii cu japca din societatea
chinezã contemporanã, ilustrabilã generic prin sloganul copiat dupã un
proverb: „cel slab se teme de cel puternic, cel puternic, de cel înverºunat,
iar cel înverºunat, de cel nesãbuit”. S-ar prea putea ca, þinând cont de populaþia Chinei, nesãbuiþii, chiar dacã nu sunt majoritari, sã reprezinte, din întreaga populaþie a globului, masa criticã.
China în zece cuvinte nu este un roman. Situaþiile, întâmplãrile, personajele sunt decupate dintr-o realitate strict referenþialã, semnificativã,
putând revendica statutul unui memoriu scris cu scop testimoniar ºi cu virtuþi de document istoric mai veridic decât un raft sau chiar o bibliotecã întreagã cu tomuri încadrabile strict în sfera istoriograficã. Dar cu toate cã
nimic nu este inventat, se insinueazã un efect straniu de perspectivã, obligându-ne sã fim rezervaþi atunci când am fi tentaþi sã-i atribuim virtuþilede
exactitate ºi adevãr, specifice unui tratat de istorie. Nu, nu avem de-a face
cu aºa ceva. Nici mãcar autorul nu a dorit-o, câtã vreme þine la statutul lui
de scriitor, pe care ºi-l revendicã în mai multe rânduri, dovedindu-l cu
asupra de mãsurã printr-o operã validatã la nivel internaþional. Dar tocmai
în numele acestei validãri, ca scriitor, ca fãuritor de personaje ºi artizan al
ficþiunilor debordante, realitatea pe care o evocã primeºte un plus de portanþã, aºa încât deºi nimic nu este inventat, efectul obþinut este acela al
ridicãrii realitãþii la nivelul urmãtor. Memoria devine, prin pana lui Yu Hua,
memorabilã, adicã exemplarã, arhetipalã, deasupra oricãrei discuþii despre
falsificare sau minciunã. China în zece cuvinte ar putea, totuºi, asuma o
etichetã. Cel mai apropiat curent literar pe care mi l-a sugerat este acela al
realismului magic, ajuns în China, dupã ce-a strãbãtut Pacificul – realitatea
întrece fabulos ficþiunea.
Poate cã orice þarã ar trebui supusã acestei probe. Anume, sã fie identificate cele zece cuvinte în care sã încapã cât mai convenabil ºi plauzibil
cu putinþã. În ce ne priveºte, trãim într-una mult mai micã decât China, ca
suprafaþã sau populaþie. Cum ar arãta lista celor zece cuvinte româneºti?
Voi nominaliza, dupã gustul meu, nouã dintre ele, lãsându-vã, pentru completãri ºi ajustãri ulterioare, plãcerea unui exerciþiu de reducere a naþiei la
cuvintele ce i se cuvin: unitate, Eminescu, trãdare, sincronism, credinþã,
linguºire, rãbdare, mãmãligã, zãdãrnicie.
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„Textul nostru are
amintiri de soiul
acesta”
Mircea Stâncel

Ar putea avea multe în comun poetul Mircea Stâncel, autor al volumului Cartea speranþelor disperate, ºi pictorul american Jackson Pollock,
(coperta volumului este ilustratã cu reproducerea unei lucrãri a artistului), de la intersectarea expresionismului cu orientãri de avangardã ºi
pânã la gestualismul înregistrãrii cu cea mai eficientã fidelitate a tensiunii
spirituale ºi fizice din actul creaþiei. Poemele din noua carte chiar par seismograme ale descãrcãrilor de energie ale artistului la lucru. Poetul face
parte din cercul revistei de culturã „Discobolul”, numãrându-se, alãturi,
de Aurel Pantea ºi Cornel Nistea, printre redactorii fondatori. Aici susþine
o ingenioasã rubricã, „Piaþa cãrþilor”, alcãtuitã din comentarii aplicate pe
volume de versuri ºi selectarea, întotdeauna cu fler, a câte unui poem.
Toate acestea ni-l aratã cu un profil de poet-cãrturar, aºa cum mai sunt
optzeciºti aflaþi prin redacþii. Un poem sintetizeazã tematic volumul, începând cu titlul, ºi conþine toate asprimile vieþii într-un imaginar poetic
nebulos ºi convulsionat de frisoane suprarealiste: „împreunã spãlãm pragul
lumii ce vine;// dar unde se terminã geografia ta?// deschid textele filã cu
filã acum/ ºi când apare melancolia - / aceastã substanþã toxicã a toamnei/
(de care e greu sã scapi atunci când eºti exilat)/ se nasc acizii dorinþei de
a trãi/ a cãror formulã n-am reuºit s-o aflu;// ºi în ambianþa acestor
sângerãri/ din care nimeni nu poate împleti speranþe/ noi scriem pânã la
capãt un ritual;// mã treci prin sitele acestei prese de ulei/ ca pe un ceas
pe care nu l-ai cumpãrat vreodatã// aºteptând sã curgã alte ore verzi;// ºi
eu sunt încã viu/ mã vãd în cioburile argintii ale strãzii/ am rãni ce ostenesc/ pe care doar tu/ numai tu/ cu siguranþã le poþi bandaja;// în gesturile murdare stã toatã frumuseþea ta/ ca ºi cum întâlnirea noastrã intrã
cu totul/ în chimia veacului acesta nebun;// regãsesc indeciziile tale ieºi-
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rea din mlaºtini/ acolo nu sunt elefanþi cu lipitori/ aº vrea sã spun/ de-a
lungul acestor bordeluri asfaltate/ spre care mereu tragi cu ochiul dar þi-e
teamã sã-mi spui;// aº vrea sã reconstruiesc spaimele noastre/ într-un fort
ce nu se dezmembreazã;/ între aceste sângeroase coperte;” (Împreunã,
pp.111-112).
Din lungul poem citat putem deduce atribute ale cãrþii, unele cu
semn pozitiv, altele, dimpotrivã. La o privire de suprafaþã, toate cele optzeci ºi cinci de poeme par monede egale, cu structura cap/pajurã, distribuitã pe paginã ºi contrapaginã, ceea ce insuflã o notã de monotonie, precum o stepã care împãienjeneºte vederea ºi apasã pe minte ºi pe suflet.
Cartea aspirã spre un suflu epopeic, dovadã ºi punctuaþia: fiecare poem
se încheie cu semnul „ ;” (punct ºi virgulã), care nu marcheazã un sfârºit
de enunþ, ci, din contrã, presupune continuarea. Iar în partea de jos a
ultimei pagini stã cuvântul „sfârºit”. Imagini absurde ºi totodatã pline de
sens, sprijinite pe asociaþii bizare, cu toatã împotrivirea lor la logica vieþii,
nu sunt ininteligebile. Pornind de la titlu, cartea e în întregime oximoronicã, ea exprimã stãri sufleteºti complicate ale unui eu liric torturat de
himere. Mai mereu tematica acestei poezii este apãsãtoare: „când eºti
învinsul cãruia nu i se mai oferã nimic/ când vezi câtã mizerie de aur
poate sã încapã într-o zi/ în partea asta uitatã de lume ce aºteaptã învierea.”
(Loc uitat, p.11). Forma cea mai obiºnuitã a existenþei, viaþa de zi cu zi, e
prinsã ºi ea într-o formulã oximoronicã: „mã aºez pe o cãrãmidã în cãdere/
într-o casã ce pârâie din toate încheieturile” (idem, p.12).
Din primul text se instaleazã erosul tematic surprins în forme paradoxale, într-o caleidoscopicã dinamicã de tipare în care s-a perpetuat imaginea antagonicã a perechii protoistorice: „dintre toate dãrâmãturile din
jur el e cel mai distrus/ ea este fãcutã din femei revoltate/el se scoalã greu
în structurile nopþii/ pereþii casei se desfac din harta secolului trecut/ ºi
zgomotul de cãrãmidã veche mai scrie încã versuri” (Toate sunt începute,
p.5); „dar pe faþa lui se vede bine ca o tãieturã de brici/dispreþul ei în tuºe
din ce în ce mai groase” (idem, p.6); „acum are în mânã un buchet de flori
ºi danseazã/ºi ea poate fi oricând euridice ºi el o sã priveascã iar înapoi/ el
este un adolescent timid care-ºi iubeºte textul/ el scrie în timp ce rãsfoieºte suferinþa” (ibid.). Observãm cã toate ipostazele cuplului se varsã în
cea pygmalionicã, iar iubita e, de cele mai multe ori, doar un ornament
stilistic, iar scenele cu ea au consistenþa viselor nocturne. În aceeaºi logicã
oximoronicã sunt trasate ºi frontierele topice ale cãrþii; „în întunericul
acesta luminos” (p.9) ia contur un topos amestecat între citadin ºi rural,
unde poetul îºi poartã singurãtatea, trecând-o prin evenimente nu lipsite
de dramatism.
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Mâini slãbite e un poem de dragoste în care imaginea perechii se
pierde, ca-n viaþã, printre lucrurile anodine, sau pare ascunsã sub tencuiala unor pereþi, de unde se iveºte uneori, când figura unuia, când a
celuilalt. Într-un vers frumos se exprimã tânjirea zadarnicã dupã starea de
androgin: „puteai sã fii mai tandrã/ ºi în ochii tãi sã laºi ºi ochii mei sã
creascã” (p.14). Existã ºi poeme unde Mircea Stâncel e un poet care ºtie
bine sã extragã substanþa teatralã a erosului, în toate etapele de evoluþie.
Un exemplu de acest fel se intituleazã Am vãzut, apelat fiind cel mai acut
dintre simþuri, prin care lumea ca spectacol pãtrunde în noi. ªi pentru cã
are ºi o laturã de album antropologic, în poemele cãrþii, între cei care compun perechea îndrãgostiþilor, stã mereu istoria ca un perete opac. Fac
parte e poemul din care tragem aceastã concluzie, dar aproape toate celelalte sunt sfâºiate de conflicte morale. Un poem precum Mã pregãtesc de
un secol urmãreºte un cod erotic care nu e deloc imuabil, suspendând
nostalgia dupã formele erosului paradigmatic, nepervertit de capriciile
cu care l-au colorat secolele: „în sãrutul nostru doamnã este un poem nesfârºit/ încât poate începe o veche carte de dragoste” (p.21). E la mijloc
demitizarea unui vechi pattern, coborâtor din Cântarea cântãrilor,
prezentã în mai multe pagini ºi implicând recuzita existenþei domestice
cu aspect modern ( Poezia mea, În mine).
Sub aspectul formei, poezia lui Mircea Stâncel aparþine laturii
baroce a creaþiei lirice, pornitã fiind dintr-o dilatare a simþirii ºi gândului:
multã gesticã teatralã, viziune apãsat antiteticã asupra lumii, cuprinzând
viaþã ºi moarte, timp ºi eternitate, aparenþã ºi iluzie. Ea are însã ºi
patetismul expresioniºtilor, iar în realizarea acestuia conteazã în cea mai
mare mãsurã decorul: cartierul, bulevardul, baruri, drumul, trenul, autobuzul, trãsura. Poemele devin secvenþe într-un spectacol care, poate voit,
se repetã la nesfârºit. Astfel, un text intitulat Lãsãm surprinde trecerea din
viaþa realã în ficþiunea artisticã, cum ai pãºi dintr-o camerã în alta, într-un
apartament suspendat. O notã discordantã pare sã facã poemul Pot sã
spun, vag nichitastãnescian ºi cu statut de metapoezie. Aici, construcþia se
sprijinã pe simbolistica soldatului, dar ºi pe transferul metonimic de sens
prin substituirea poetului cu poezia sa. Uneori, poezia se dilueazã în apele
reportajului, ca în Chemarea sângelui. Oarecum, la polul opus, în Despre
schimbare, poemul e o hartã sufleteascã a unui þinut aspru, pe care cuvântul îl sublimeazã. În tendinþa poetului de a se exprima în formule
gnomice, se poate percepe ºi un îndepãrtat freamãt livresc, precum în
Furiile nostalgiei, unde moartea e doar de recuzitã ºi nu-i lipseºte poemului o undã de stoicism. Citãm doar finalul: „nu existã moarte/existã numai
o femeie care pãrãseºte textul/ atunci când personajul principal/ n-o mai
poate iubi pânã la capãt;” (p. 62).

24

„Textul nostru are amintiri de soiul acesta”
Într-un registru uºor primenit, mânuind ironic resursele metonimiei, Buletine uzate e un izbutit poem despre lucrarea nefastã a timpului
asupra bietei fãpturi umane. În chip complementar, versurile din Sunt un
pomet jefuit par notele diaristice ale unui pãgubos, cãruia viaþa îi ia în
fiecare zi ceva, fãrã sã-i dea nimic în schimb. Putem observa, pe parcursul
lecturii, cã textul poetic aduce la suprafaþã imagini dintr-un subconºtient
în care arhaicul ºi civilizaþia trãiesc în devãlmãºie. Pentru asta, revenim la
ideea de decor/ topos, ilustratã ceva mai sus. Printr-o extensie metonimicã, lexemul „cartier” desemneazã oraºul, în care putem vedea o imagine
de o uscãciune dezarmantã, aproape inexplicabilã: „textul nostru are
amintiri de soiul acesta/…/ ºi totuºi o pâine uscatã/ merge cu bastonul la
tomberon.” (Aceste cartiere vechi, p. 74). Suntem convinºi cã nu întâmplãtor, în acelaºi poem se strecoarã ºi un vers cu geometrie bacovianã: „deschide uºa eu am venit sã-þi spun ultimul poem” (idem, p. 73).
Cea de-a doua parte a volumului îºi asumã ca emblemã un vers din
Poemul cãzut: „cineva a recitat un poem de trakl într-o gheretã avangardistã” (p 90). Gama de stãri ºi trãiri specific expresioniste e preluatã în
tipare, cu predilecþie, futuriste: „funinginea pe hornul fortului meu are solemnitatea ei/ e un poem ce nu vrea sã plece-n vãzduh/ deseori mã gândesc sã-l transcriu pe curat/ e cerneala cu care moºul meu îi schiþeazã
domnului/ harta pãcatelor/ dar rãtãcirile lui sunt mult mai negre/ mãtura
pe care o foloseºte bunica mea sã ºteargã literele/ greºite din depeºã a luato vrãjitoarea;” (Harta pãcatului, p. 93). Într-un text intitulat Continuare,
poetul îºi cautã identitatea pe toate planurile ºi din toate unghiurile, cu
reflexe de antropolog. Însã pe mãsurã ce creºte indicele de autoreferenþialitate, poezia lunecã în prozã. În tot mai rarele reveniri la tema
eroticã, lirismul renaºte:„ziua de mâine depinde de culoarea pãrului tãu/
de cerceii din urechile tale sculptate” (Ziua de mâine, p. 141).Acesta e un
izbutit poem de dragoste, care conþine un portret feminin sãpat în timp,
aºa cum alþi meºteri îºi aleg ca materie primã fildeºul sau lemnul. De altfel, finalul cãrþii se coloreazã de vocabule ºi sintagme ale unor arte-surori,
cu care poezia tinde sã se armonizeze. Iar Sunt e compus dintr-o succesiune de autoportrete între care, prin viziunea corozivã, se remarcã acesta:
„sunt o salã de ºedinþã/ în care s-a votat colectivizarea/ un birt în care s-abãut
adãlmaºul/ o uºã ce strânge degetele chiaburilor – / (ei aveau în faþa
ochilor viitorul de aur)” (p. 147). Experimentând mult, poetul riscã mult.
Dar, într-o febrilã cãutare de noi ipostaze auctoriale îºi încheie Mircea
Stâncel „jucãreaua” intitulatã Cartea speranþelor disperate.
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Exerciþiu de
imaginaþie*

Colaj alcãtuit din fragmente ale eseurilor
premiate la concursul ºcolar judeþean de eseuri
„Ce-þi dorim noi þie, dulce Românie”

*
Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie… A trecut mai mult de un veac
de când poetul nostru naþional, care pe atunci era doar un adolescent,
a lansat acest exerciþiu de imaginaþie tuturor concetãþenilor sãi, iar azi
cu toþii purtãm încã în suflete aceastã frãmântare, aceastã dorinþã care
arde neobosit în interiorul fiecãruia ca o flacãrã într-o noapte de varã...
deoarece fiecare nutrim speranþe individuale, dispersate sau, poate,
avem totuºi un scop comun.
Cu toþii suntem unici, cu toþii avem idealuri diferite în viaþã, dar
cred cã suntem uniþi prin gândurile legate de viitorul ideal al þãrii noastre, care pare cã nu are niciodatã de gând sã îºi atingã þelurile. Oare þara
aceasta nu suntem noi, iar România personificatã nu e ceea ce românii
înfãptuiesc? Oare ne-am pierdut cu totul patriotismul în secolul vitezei
* Cu ocazia Anului Centenarului Marii Uniri ºi a împlinirii la 14 aprilie 2018 a 151 de ani
de la publicarea poeziei lui Mihai Eminescu „Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie”, în
revista lunarã de culturã Familia (An III, Nr. 14, 2/14 aprilie 1867), Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã Bihor a iniþiat ºi organizat în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Bihor ºi cu Familia de astãzi din Oradea concursul ºcolar judeþean de eseuri
„Ce-þi dorim noi þie, dulce Românie”. Concursul a început la 15 Ianuarie 2018, cu ocazia
Zilei Culturii Naþionale, cu o conferinþã de presã desfãºuratã la Muzeul memorial Iosif
Vulcan ºi s-a încheiat la 14 aprilie 2018. În acest interval de timp liceenii bihoreni au
putut aºterne pe hârtie eseuri din care sã reiasã ce gânduri, ce sentimente, ce proiecte
le inspirã azi, dupã mai bine de 150 de ani, versurile poetului Mihai Eminescu, el însuºi
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ºi ne intereseazã doar idealurile personale? Oare ne-am transformat în
niºte egoiºti, care nu mai viseazã împreunã? Sunt convins cã nu..., dar
am uitat ce înseamnã ,,noi”, am uitat cã diversitatea înseamnã unitate, cã
noi suntem aceastã þarã.(...) Însã dincolo de diferenþele observate între
ieri ºi azi, orice generaþie are nevoie de lideri pentru a se ridica din
mediocritatea sau strãlucirea cenuºii anilor ce au trecut. Pentru
realizarea acestui obiectiv nu avem nevoie doar de un lider, nici de o
mânã de lideri, ci de cât mai mulþi. Astfel, pentru o dezvoltare durabilã
a unei þãri, în ciuda globalizãrii, trebuie sã pãstrãm nealterate aspectele
definitorii ale identitãþii naþionale ºi ale tradiþiilor unui popor.
De aceea, este nevoie ca fiecare domeniu sã fie condus spre succes de oameni pasionaþi ºi dedicaþi, de oameni deosebiþi, care pun
în vârstã de 17 ani în momentul publicãrii acestei poezii, în revista în care de altfel debutase la 9 martie 1866.
Concursul ºcolar judeþean de eseuri „Ce-þi dorim noi þie, dulce Românie” s-a adresat
elevilor din cursul liceal iar lucrãrile au fost evaluate de un juriu format din poetul Ioan
Moldovan, director al revistei Familia, Diana Popa, inspector de limba ºi literatura
românã în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Bihor, scriitorul Ioan F. Pop, custode
al muzeului Iosif Vulcan din Oradea ºi Lucian Silaghi, director executiv al Direcþiei
Judeþene pentru Culturã Bihor.
Joi 10 Mai 2018, în Piaþa Unirii a avut loc o festivitate desfãºuratã în cadrul celei de-a V-a
ediþii a Târgului de carte Gaudeamus de la Oradea, ocazie cu care s-au acordat diplome
ºi premii unui numãr de 12 elevi, de cãtre reprezentanþi ai celor trei instituþii care au
contribuit la reuºita concursului.
Un colaj care va cuprinde fragmente din eseurile cele mai valoroase va fi publicat în
numãrul din iunie al revistei de culturã Familia, care apare din anul 1880 la Oradea.
Colajul va fi imprimat pe hârtie specialã ºi va fi depus într-o „capsulã a timpului” care,
cu ocazia Centenarului Marii Uniri, la 1 Decembrie 2018, va fi plasatã la fundaþia soclului
statuii lui Mihai Eminescu, monument de for public din municipiul Oradea, cu statut de
monument istoric, aparþinând sculptorului Ovidiu Maitec. „Capsula timpului” - un cilindru metalic închis ermetic - va fi deschisã doar la 15 Ianuarie 2050, când se vor aniversa
douã veacuri de la naºterea poetului Mihai Eminescu ºi când, dupã 32 de ani de la
scrierea eseurilor, autorii acestora vor putea conchide în ce mãsurã realitãþile momentului vor corespunde cu idealurile exprimate în anul 2018.
*
Pentru mine încercãrile elevilor au constituit o adevãratã revelaþie mai ales prin acuitatea observaþiilor ºi prin claritatea ºi sensibilitatea mesajelor exprimate. Rãmân cu
regretul cã cel puþin încã zece lucrãri meritau cu prisosinþã sã fie evidenþiate ºi unele
idei reþinute, dar nu am vrut sã diluãm importanþa premiilor, dublându-le. Cu astfel de
tineri avem motive robuste sã fim mai încrezãtori ºi, parafrazându-l pe unul dintre premianþi, închei spunând: „E oare prea mult ce îþi dorim, dragã Românie?”.
Lucian SILAGHI
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suflet în tot ceea ce fac. (...) Astfel, o patrie fãrã genii e ca un avion
rãmas fãrã kerosen în timpul zborului: continuã sã meargã fãrã control
pentru o perioadã de timp, dar mai apoi se va prãbuºi. Desigur cã nu pot
dori acestei þãri ce a nutrit tânãrul Eminescu, fiindcã trãiesc în alte timpuri, însã vreau doar ca România sã îºi atingã potenþialul adevãrat. Vreau
ca din zestrea þãrii sã nu se risipeascã în zadar, ci ca ea sã fie folositã
numai în folosul românilor, fie cã sunt ardeleni, moldoveni sau
munteni.
Totodatã, vreau o nouã unire! Cred cã e timpul ca patria mamã sã
îºi primeascã cu braþele deschise fiii risipiþi prin toate colþurile lumii...
pe adulþii care au plecat de acasã cu gândul la o viaþã mai bunã, fãrã sã
se conºientizeze ce lasã în urmã (niºte copii prea triºti sã îºi exprime
durerea pricinuitã de lipsa pãrinþilor ºi prea tãcuþi sã spunã cã zilnicele
convorbiri pe Skype nu fac altceva decât sã lãrgeascã rana cauzatã de
absenþa celor ce le-au dat viaþã), pe tinerii ce studiazã pe alte meleaguri...
ºi aº vrea sã simtã cã aici e locul lor ºi cã, dacã ar reveni, ar putea contribui la evoluþia þãrii care le-a dat aripile libertãþii... Aº vrea sã visãm
împlinirea aceluiaºi ideal, sã nu ne pierdem în urmãrirea binelui personal ºi sã înþelegem cu adevãrat ce înseamnã împreunã.
Mi-aº dori o Românie mândrã, dar nu fals orgolioasã, o Românie a
oamenilor cu har, o Românie a bunului simþ ºi a aprecierii adevãratelor
valori, o Românie a seriozitãþii, a perseverenþei ºi a încrederii, a comunicãrii ºi a iubirii... o Românie care sã renascã din propria cenuºã... E
oare prea mult ce îþi doresc, dragã Românie?
(HOREA SEBASTIAN DOBAI,
premiul I, clasa a X-a C, Colegiul Naþional
Mihai Eminescu Oradea)
*
(...) Unde sunt distinsele capete încoronate ºi eroii trecuþi sub
aura legendarului, care prin uimitoarea lor forþã moralã ºi sclipitoare
iniþiativã au ridicat naþiunea românã de pe marginea abisului primitivismului între elitele occidentale? (...) Ce doresc eu patriei ºi poporului
român este sã se regãseascã, sã clãdeascã pe ruinele unui prezent
nedemn de vremurile apuse, sã nu uite exemplul celor care au fost ºi au
lãsat o þarã la care noi astãzi doar visãm.
(ADELA CIPLEU,
premiul I, clasa a IX-a,
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Oradea)
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*
(...) Am reuºit sã rãmânem uniþi indiferent de situaþie ºi sã cãlãtorim dintr-o epocã în alta, ca un minunat angrenaj de transport,
ajungând, când mai greu, când mai uºor, în prezentul care ne macinã
încetul cu încetul... Dar cum ajungem în viitorul cel majestuos? Ce
putem face sã nu ne lãsãm propria Patrie, cea pentru care am sacrificat
atât de mult, sã cadã pradã viciilor unei lumi mereu în schimbare?
Paradoxal, rãspunsul este sã ne schimbãm, coalizându-ne. Sã schimbãm
modul în care privim lumea. Sã schimbãm forþa care ne conduce. Sã
schimbãm principiile pe care se bazeazã cei ce cred cã ne fac un bine,
schimbând doar pãrþi mici ale marelui rãu în care am cãzut. Sã ne unim,
pentru a nu ºtiu câta oarã, dar sã ne unim... Sã ne pãstrãm dragostea faþã
de ceea ce avem, adicã o þarã frumoasã cu oameni demni ºi mândri, un
popor care nu se pleacã în bãtaia vântului, care nu minte ºi nu uitã
niciodatã trecutul glorios, o naþiune care dã mânã cu mânã ºi trece
Carpaþii în batalioane, când fratele are nevoie de ajutor. Doar atunci timpul poate sã ne arate secretele unui trai mai bun. Doar atunci vom ºti
cum sã repunem în miºcare vechile mecanisme prin care nu lãsam sã se
risipeascã ceea ce natura ne oferã. Doar atunci vom cunoaºte iar bucuria, tihna ºi prosperitatea de odinioarã. Ce-þi dorim noi þie, dulce
Românie?Îþi dorim înþelepciune, ca sã poþi sã ne înveþi ce e mai bun în
lumea asta plinã de rele. Îþi dorim curaj, ca sã poþi sã înfrunþi greul ce
va sã vinã. Îþi dorim putere, ca sã lupþi pentru apãrarea graniþelor strãmoºeºti. Îþi dorim rãbdare, ca sã laºi poporul tãu sã îþi deschidã larg
ochii spre lume ºi sã poatã spera la mai bine.Îþi dorim speranþã, cãci
orice ar avea viitorul ascuns în nopþile sale grele ºi lungi, tu vei dãinui
mereu... mereu...
(ALEXANDRA MOLNAR,
premiul I, clasa a XI-a,
Colegiul Naþional Mihai Eminescu Oradea)
*
(...) Încã din cele mai vechi timpuri ºi pânã azi, se pãstreazã puterea de a ne uni ca popor în momentele dificile. Acest trecut glorios a
rãmas în inima þãrii, precum ºi în a mea, ca o barcã de salvare în aceste
momente de derivã. Sperãm cã într-o zi nu vom mai pleca din aceastã
þarã ºi cã pãrinþii vor rãmâne alãturi de copii, fãrã a duce dorul de patrie,
de casã ºi de cei dragi. Deºi plecaþi oriunde în lume, nu am uitat de originea noastrã, nu am uitat cã suntem români ºi cã purtãm mereu în suflet
sentimentul nobil ºi puternic al iubirii de þarã, având credinþa cã „toþi
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românii sunt fraþi”. (...)Deºi, aflându-mã în aceste vremuri grele, sunt
mândrã cã sunt româncã. Nu am nevoie de motive ca sã îmi iubesc þara,
o iubesc ºi mã mândresc cu ea în orice condiþii. Asta îmi spune inima,
asta e imprimat în ADN-ul meu, asta circulã în sângele meu. Pentru
mine România este ca o a doua mamã, ea m-a crescut, ea m-a format,
educat ºi cam toate amintirile mele adânc imprimate în suflet s-au
întâmplat pe meleagurile României, unde munþii cântã în bãtaia vânturilor, vãile rãsunã de murmurul stropilor de ploaie ºi de trãsnetele
care strãbat adesea vãzduhul. Ce-þi doresc, România mea, este sã pãstrezi
dragostea copiilor tãi pentru patria lor, pentru cã doar aceastã putere îi
va aduce mereu înapoi ºi nu vor uita de unde au pornit chiar peste zeci
de frontiere. Altceva nimic: pãmântul ce îl ai e-al tãu, copiii ce îi ai sunt
mulþi, doar sã rãmâi cu-acelaºi nume, cãci altul nu-i de onoarea ta.
(GABRIELA ANAMARIA CIORBA,
premiul I, clasa a XII-a,
Liceul Teoretic Lucian Blaga Oradea)

*
Vrem din tot sufletul o Românie mai bunã, o Românie condusã
cinstit. O Românie unde elitele politice sunt formate din oameni drepþi,
generoºi, profesioniºti. Oameni modeºti ºi cu bun simþ. Cred sincer cã
schimbarea în bine se produce în primul rând începând cu fiecare dintre noi. Asumându-ne conºtient cã trebuie sã ne pese mai mult. Cã trebuie sã facem mult mai mult noi înºine înainte de a le cere altora sã facã
pentru noi. Cã România va fi mai bunã numai dacã noi vom face mai
multe lucruri bune. Nu spiritul de gaºcã, nu teama de a pierde privilegiile obþinute necinstit, nu loialitatea slugarnicã ºi interesatã ar trebui sã
fie liantul unui partid.
(ANDREEA PETRILA,
premiul II, clasa a IX-a,
Liceul Pedagogic Nicolae Bolcaº Beiuº)
*
(…) Eminescu a conturat foarte melodios sentimentele pe care le
nutreºte pentru România. Cu mândrie mãrturisesc cã acestea nu s-au
schimbat ºi au rãmas la fel pentru mine ºi mulþi alþii din generaþia mea.
România e mama noastrã, leagãnul, braþele, îngerul ºi lumina, iar noi
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suntem fiii ei, cei ce trebuie sã trãim în frãþie tot restul vieþii noastre,
frãþie pe care sã o transmitem în aceeaºi stare urmaºilor noºtri. Poate cã
uneori nu e uºor, dar un român nu se dã bãtut, nu renunþã, mai ales când
e vorba de þara lui ºi de ocrotirea acesteia.
Dulce Românie, îþi doresc putere, sã le poþi face pe toate, cãci
poate multe îþi vom mai cere. Speranþa în tine nu va fi niciodatã pierdutã, doar îmbogãþitã ºi setatã cât mai sus, cãci ºtim cã poþi, ºtim ce
putem. Trebuie sã înþelegem cã fãrã iubire nimic nu poate funcþiona.
Frãþia dintre noi e baza viitorului. Noi þinem în mâini viitorul ºi fiecare
secundã face parte din el. Mâine e viitor, sã nu uiþi asta! Mâine poate sã
fie ziua destinului tãu, a împlinirii visurilor. Acesta e principiul nostru:
luptãm cât de tare pentru ceea ce ne dorim ºi dupã ce obþinem ceea ce
vrem, ne setãm alt scop, tot mai mãreþ, pentru cã altfel nu se poate.
Poate cã suntem puþini, dar ne-am nãscut ca sã luptãm, ne-am nãscut
învingãtori.
În concluzie, dulcea mea Românie, îþi doresc sã îþi pãstrezi vitejia
ºi onoarea, sã îþi creºti fiii în iubire ºi niciodatã sã nu uiþi cât de minunatã, unicã ºi specialã eºti. Te iubesc dulce Românie ºi asta îþi doresc!
(ANDREEA ÞICRA,
premiul II, clasa a X-a,
Colegiul Naþional Emanuil Gojdu Oradea)
*
(...) Eminescu presimþea ce o sã se întâmple, era un spirit vizionar,
credea în mai bine. Acum sunt ºi eu la vârsta aceea, acum cred ºi eu.
Poate cã sunt aici sã continui aceastã încurajare, poate nu e ceva la voia
întâmplãrii, poate nu e ceva trecãtor, poate cã aºa este scris sã se întâmple... Dragã Românie, îþi mulþumesc cã mi-ai fost mamã, tatã ºi bunicã.
M-ai purtat prin propria lume, mi-ai arãtat iubirea pãrinteascã, m-ai crescut ºi mi-ai deschis ochii, sã vãd ºi sã conºtientizez cã nu totul e roz,
dulce, copilãros sau o simplã coincidenþã, o simplã întâmplare... Dar
acum s-a întâmplat ceva... þie îþi este greu. A venit vremea sã te recompensez. Anii au trecut, iar tu ai îmbãtrânit. Multe sunt de fãcut... Multe
trebuie sã continue... ªi multe ar mai fi... Dar nimic nu trebuie sã se
opreascã aici! Dulce Românie, stai dreaptã, capul sus, mergi înainte, te
confrunþi cu mici lupte, cãci pe cele mari le-ai înfruntat deja. Ai avut
mari victorii. Continuã sã lupþi, aratã-þi forþele! Aratã tuturor de ce eºti în
stare! Eºti unicã! Frumuseþea ta e aparte. Nimeni nu mai e ca tine! Acum
a venit timpul sã le arãþi fraþilor mei de ce eºti în stare. Tu nu ai
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îmbãtrânit, ci te-ai maturizat! Cheamã-þi copiii înapoi acasã! Aratã-le cã
aici e casa lor ºi aici e mai bine decât oriunde! Acum e timpul sã-þi reverºi
toatã iubirea pe care ai pãstrat-o cu grijã în suflet ºi nu ai putut-o exprima. ªtiu cã ai plâns mult dupã ei, când te-au pãrãsit, dar acum totul se
poate schimba. Niciodatã nu e prea târziu!Ai fost rãnitã, ai fost jignitã, ai
fost bârfitã, dar nu pune la suflet toate acele cuvinte, care nu valoreazã
nimic! Conteazã cã nu ne-ai alungat niciodatã, ai fãcut mereu sacrificii
sã ne þii aici, aici unde e mai multã iubire, aici la pieptul mamei. ªi chiar
dacã am devenit majori, iar unii au devenit rebeli ºi neascultãtori, tu
rãmâi tot mama noastrã, România! Eu îþi doresc pace ºi sãnãtate deplinã,
deoarece eu vreau sã trãiesc în armonie ºi în liniºtea cã, mâine, fraþii mei
fugari se vor întoarce la tine, familia noastrã se va reuni ºi vom fi mai puternici ca niciodatã... Unde-s mai mulþi, puterea creºte...Ascultã-mi
cuvintele, frumoasa mea þarã! Eminescu te-a îmbãrbãtat, te-a ghidat prin
scrierile sale. Eu nu pot sã fac mai mult, dar îþi spun doar atât: rãmâi în
credinþã, totul se schimbã, aceste obstacole ºi încercãri nu vor aduce
decât mai multã tãrie de caracter, curaj, putere ºi iscusinþã. Nu existã
problemã care sã nu aibã rezolvare, nu existã situaþii în care sã nu existe
piedici, nu existã momente în care sã nu existe descurajãri! Dar nu!
Priveºte înainte... Acolo îþi este þinta! Victoria este de partea noastrã.
Împreunã vom reuºi! Acesta e un “Vis de vitejie, falã ºi mândrie/ Dulce
Românie, asta þi-o doresc !”
(REBECA TÃTAR,
premiul II, clasa a XI-a,
Colegiul Naþional Iosif Vulcan Oradea)
*
(...) La asta suntem cei mai buni: sã ne lamentãm. Ne dorim, însã
nu cãutãm sursa rãului ci doar efectele, pe care le vrem inexistente.
Dacã ne dorim sã avem o þarã prosperã din toate punctele de vedere,
este necesarã o analizã atentã a ceea ce provoacã pagubele ºi insuficienþele.(...) Eu, tu, noi, de fapt, aspirãm ca þara noastrã sã fie precum
un copãcel: sã îl sãdim pe o parcelã fertilã, sã îl udãm, sã îl îngrijim ºi sã
aºteptãm roadele, fructul ºi scopul vieþii lui. Consider cã acest ansamblu
de activitãþi trebuie aplicat ºi în conducerea þãrii: oamenii sã fie înþelepþi
ºi sã aleagã un conducãtor devotat, care la rândul lui sã îºi respecte
jurãmintele ºi sã fructifice pozitiv resursele cu care România chiar se
poate fãli. Toate aceste întreprinderi benefice pentru statul nostru nu
pot avea loc numai sub ocrotirea duhovniceascã a lui Dumnezeu, pen-
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tru cã, dacã ne-am nãscut sub semnul creºtinismului, suntem datori sã
urmãm calea cea dreaptã ºi, cred eu, aceasta este una dintre cele mai
speciale trãsãturi ale noastre pe care trebuie sã o protejãm ºi sã o
menþinem vie în suflete, astfel încât destinele conducãtorilor ºi ale
cetãþenilor sã fie plasate sub auspiciile bucuriei veºnice. (...)
(LAURENÞIU MÃDÃLIN ARDELEAN,
premiul II, clasa a XII-a,
Colegiul Naþional Samuil Vulcan Beiuº)
*
(...) În zilele de azi, mulþi tineri uitã cã fãrã oameni ca pãrinþii lor
nu ar trãi atât de confortabil. Ei îºi întorc spatele când e vorba sã
munceascã ºi sã lupte pentru o Românie mai bunã dar sunt nerãbdãtori
sã critice toate problemele societãþii româneºti, fãrã sã se gândeascã la
faptul cã ei sunt singura ºansã pentru rezolvarea acestor probleme.
(MARIA BÃRUÞIA,
premiul III, clasa a IX-a,
Liceul Pedagogic Nicolae Bolcaº Beiuº)
*
(...) Eminescu... Nu trebuie doar sã ne dorim sã fim ca el! Trebuie sã ne
luptãm sã fim ca el! Eminescu a deschis, de unul singur, cele mai nebãnuite cãrãri care au propulsat nu doar o fiinþã, ci o întreagã naþiune.
Acest spirit liber ºi filosofia pe care existenþa eminescianã le inspirã
sunt þelurile unui viitor plin de realizãri, un viitor glorios pentru
România. Existã o mulþime de personalitãþi dar performanþele prestaþiei
eminesciene sunt absolut strãlucitoare. Eminescu e o stare de spirit ºi
un curent de gândire, o fiinþã a celor mai profunde polivalenþe. Nu l-am
cunoscut personal niciunul dintre noi, însã fiecare român care se
adânceºte în capodopera sa îl poate cunoaºte aºa cum ne cunoaºtem
semenii alãturi de care ne sãvârºim existenþa, iar aceasta pentru cã, în
lipsa oricãror inhibiþii, geniul neînþeles s-a dedicat artei, creaþiei, patriei,
lui Dumnezeu. Românie, îþi doresc Eminescu! Îþi doresc spirite la fel de
rebele care sã te prefacã în cea mai strãlucitoare naþiune ºi îþi doresc
lumina Divinã care sã-i influenþeze ºi sã-i motiveze pentru totdeauna pe
toþi tinerii ce vor respira aer românesc, ca sã-l aibã în minte ºi în suflet
pe Demiurgul poeziei naþionale, pe eroul care, dupã mai bine de 150 de
ani, încã motiveazã tineretul sã se dedice la fel cum a fãcut el! Eminescu
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va rãmâne viu prin noi, pentru cã datoria noastrã, pentru toate cele
învãþate de la el este sã îl propulsãm în destinul milenar al eternitãþii,
acolo unde ºi-a câºtigat incontestabil locul...
(RÃZVAN IONUÞ FONCEA,
premiul III, clasa a X-a,
Colegiul Tehnic Ioan Ciordaº Beiuº)
*
(...) Pentru Eminescu, aceastã conºtiinþã naþionalã depãºeºte orice
graniþe, devenind astfel o matrice a spiritualitãþii. Pentru mine, conºtiinþa
naþionalã reaprinde fãclia speranþei, ce va dãinui peste veacuri, dând
dovadã de o iubire fãrã început ºi fãrã sfârºit, faþã de pãmânturile natale. Un
ultim licãr de nãdejde renaºte, reuºind sã supravieþuiascã unei societãþi în
care singura mãsurã este individualismul. În memoria strãbunilor noºtri
comemorãm actele vitejeºti ,,Cãci rãmâne stânca, deºi moare valul”,
Eminescu fãcând referire la cetatea falnicã a spiritualitãþii româneºti,
clãditã dintr-o nemãsuratã iubire, trudã ºi foc, ce va rãmâne neclintitã în
faþa timpului necruþãtor. (...) Acolo unde acum mai bine de 150 de ani
se deschideau porþile unui vechi tãrâm, se pot vedea doar umbrele ºi suspinele unui vechi popor, captat într-o filã de istorie. Suntem prea reci, prea
goi, nedemni de propria noastrã istorie, deoarece pe umerii strãmoºilor
noºtri s-au dus atâtea lupte, pentru ca noi sã putem sã ne numim astãzi
români, sã ne vorbim dulcele grai, sã avem în suflete fala unui popor puternic, consacrat de apartenenþa noastrã în rândul popoarelor latine. Însã, noi
decidem sã ne gãsim un rost departe de meleagurile în care am copilãrit,
unde am crescut ºi unde ne-am format, nedreptãþindu-ne propriile noastre
rãdãcini, trãdându-ne pe noi înºine (...).Una dintre cele mai stãruitoare
dorinþe ale mele este sã luptãm cu contemporaneitatea, comemorând o
fãrâmã din lupta predecesorilor noºtri pentru interesul colectiv al acestei
patrii, sã dãm dovadã de unitatea unui popor indestructibil, ,,sã ne unim cu
Þara” în suflet ºi în spirit, celebrând în plan simbolic Unirea Principatelor
Române. Sã aspirãm cu toþii la o Românie a valorilor locale, fãrã a mai fi
nevoiþi sã depindem de alþii, astfel, ajungând sã ne înfruptãm cu dulcele
nectar al victoriei, ce va izvorî din adâncurile izvoarelor strãmoºeºti.
Belºugul va fi pentru toþi ºi nimeni nu va izbuti sã ne asupreascã, deoarece
acesta se va adãposti în inimile fiecãruia dintre noi, precum o comoarã fãrã
de margini. Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie? Îþi doresc sã ai parte acum,
în al doisprezecelea ceas, de toatã stima, dragostea ºi cinstea pe care o meriþi,
sã îþi reuneºti poporul ºi sã ne faci pe toþi mândri cã suntem români. Îmi
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doresc sã am parte de o Românie a renaºterii, ce va prinde noi forme din
propria sa cenuºã, ridicându-se deasupra tuturor popoarelor, ca o coroanã
a creaþiei, peste întregul Pãmânt. Vã doresc vouã, celor care aparþineþi acestei þãri, sã cutreieraþi întreaga lume, cu toate bogãþiile sale ºi sã vã
convingeþi cã vechiul nostru pãmânt este cel mai falnic dintre toate. Vã
doresc sa cunoaºteþi locuri noi, culturi noi ºi oameni noi, împãrtãºindu-le
tuturor somptuozitatea patriei voastre mamã, afirmând cu tãrie: ,,Sunt
român!”, ,,Iubesc România!”.
(Denisa ªerfezi,
premiul III, clasa a XI-a,
Liceul Teoretic Lucian Blaga Oradea)
*
Ale tale urechi mi-au auzit primele scâncete, al tãu pãmânt mi-a simþit
primii paºi ºi ai tãi ochi mi-au vegheat evoluþia, frumoasã þarã! Asemeni
unei mame þi-e esenþa! Ceea ce e frumos e cã þi-ai pãstrat spiritul matern în
decursul anilor deoarece ai fost mamã atât pentru mama, cât ºi pentru
bunica. (...) Opreºte-te sã mai naºti animale de pradã deghizate în oameni,
în ai cãror ochi se citeºte doar foamea de bani deoarece cu timpul totul va
fi descris prin prisma fugii deºarte dupã vânt. Dã viaþã din nou acelor scriitori în ale cãror opere se citea dragostea necondiþionatã faþã de patria lor
ºi în a cãror fiinþã patriotismul ocupa un loc sfânt. Vrem sã ne oferi ºansa
de a mai alerga desculþi prin iarba ta verde ºi sã ne bucurãm de lucruri atât
de simple, dar atât de preþioase. Vrem sã-þi pãstrezi frumuseþea pitoreascã,
acea frumuseþe inocentã ºi naturalã care nu a fost invadatã de inovaþie. Nu
vrem sã îþi pierzi unicitatea ºi sã fii asemãnatã cu celelalte patrii. Vrem ca la
vârsta bãtrâneþii, sã ne putem uita pe geam ºi sã ne aducem aminte de
copilãria frumoasã pe care ne-ai oferit-o.Ceea ce îþi mai dorim, noi, tânãra
generaþie, e sã ne oferi un viitor ºi sã nu ne mai faci sã plecãm de acasã,
mamã. Oferã-ne ºansa de a rãmâne ºi nu ne îndepãrta, nu ne face sã vãrsãm
lacrimi amare de dor pe meleaguri strãine deoarece, în ciuda sãrãciei, în
sufletul nostru e sãditã sãmânþa dragostei de þarã. Avem multe sã-þi mai
dorim, dar ne oprim aici. Pentru noi, cel mai important lucru e sã te întorci
la vechia glorie, la vechiul renume care s-a stins cu trecerea anilor (...). Asta
îþi dorim noi þie.
(ANDREEA FILIP,
premiul III, clasa a XII-a,
Liceul Teoretic Lucian Blaga Oradea)
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Veronica ªtefãneþ*

Odesa
Când am revenit peste câþiva ani
Am înþepenit toþi patru
Au rãmas doar salcâmii
Câinele roºcat, deja bãtrân
Oamenii strãini
Marea calmã, fãrã valuri
Krasnîe Zori dãrâmat
ªi garduri, garduri, garduri
Salcâmul miroase a Odesa. Lesa legatã de deget
Pescuitul cu tata
Mama fericitã
În copilãrie scufundatã.
Marea tulbure
Þipete, jocuri pe plajã Valuri enorme
Am nimerit în furtunã
Cât pe ce era s-o înec pe sorã-mea.
Vila mare cât toatã Odesa
Câinele roºcat, vecinii
Noi zburdam veºnic
* Premiul revistei Familia la Ediþia a XXXVII a Concursului Naþional de Poezie ºi interpretare criticã a operei eminesciene Porni Lucrafãrul..., 15-17 iunie 2018, Botoºani.
Veronica ªtefãneþ (nãscutã în 1985, la Chiºinãu) este poet, grafician, organizator al
Ethno Jazz Festival. Frecventeaza Atelierul Vlad Iovita, cenaclul Republica. Publicaþii:
antologia / Opt’ /, Revista Literarã, Hyperion, România Literarã, Poesis International
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Murdari, flãmânzi, înflãcãraþi
Cinci copii ai tuturor
Fiecare din noi avea
Câte 10 mame ºi taþi
Krasnîe Zori –
ªtiam acolo
orice cãrãbuº pe nume.
Searã de searã
Toþi grãmadã
Ruºi, evrei, artiºti, moldoveni, odesiþi
La o masã
Armeni, hamali, marinari ºi bandiþi.
Cãpitanul, de regulã, în capul mesei
Râsul necontenit adus din mare
ªi atât de tare
de se cutremurau salcâmii
ªi-ºi scãpau florile în salatã.
Aºa mâncam
Roºii cu zâmbetele unii altora.
Iar seara
bere ºi tarankã Vocile din grãdinã noi la culcare
mai puþin zgomotoase. Romanþele scãpate în pahare

Encefalograme
Trecutul sovietic nu te apasã
Eºti doar tu cu tine
ºi fricile ce nu te pãrãsesc
Ca în filmele lui Lynch
Care-þi bagã panica în oase
Dar nu-þi explicã de ce.
Sã nu creadã cineva cã ai remuºcãri
Te-ai ascuns dupã perdea.
Sã nu-þi punã nimeni întrebãri – Þi-ai scos în faþã rufele.
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E un truc pur femeiesc: sã fluturi adevãruri dure
Ca sã nu se bage nimeni în ceea ce conteazã.
Nu þi-ai ars encefalogramele
N-ai fãcut drame, când era cazul
Te-ai tãiat în trei bucãþi
Una ai lãsat-o pe pereþii din spitale
Alta – ai învelit-o în hârtie.
La ultima ai renunþat
Într-un graal întors cu capul în jos Vom pluti ambele
Nu mai sunt invidioasã
Acum mi-am gãsit ºi eu hainele

La anu’
Exact în clipa când hotãrãsc sã mã las de bãut,
Vine tata de la vilã
ºi aduce al lui propriu vin
fãcut cu mânuþele lui de muzician notoriu
Un borcan de trei litri cu vin.
Nu degeaba se zice cã talentul dacã este – e-n sânge!
Tata cu mare grijã destupã borcanul.
Aranjãm masa
aºteptãm „proba” cu mare nerãbdare
Tata atent
emoþionat ºi mândru îl toarnã în pahare
Cu grijã bem
(în acest an – e a treia încercare)
Dupã ce cu toþii gustãm tata fericit se lasã pe spinare ridicã
paharul la bec
ºi exclamã “da culoarea!”
Doar dupã ce vede reacþia – tata poate sta la masã relaxat.
Vinul e ca ºi muzica lui
pãtrunde-n emisfere, apoi te ia de suflet
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Profund, dar foarte elegant
eh, tãticu
mi-ai dat peste cap tot planul cu aºa vin
mã las de bãut tucma la anu’

Marinei Þvetaeva
Aº fi vrut sã merg alãturi, sã te þin de mânã
Sã-mpart cu tine durerea,
Aº fi vrut sã fiu unul dintre copiii tãi
Sã-þi acopãr fruntea cu sãruturi
Sã-þi citesc înainte de somn poveºti
Din hârtiile de care stiloul tãu s-a atins sã construim nu
þinte – dar scuturi
Aº fi vrut sã fiu unul dintre amanþii tãi
Aº cere milã pentru tine de la sfinþi
Dacã aº fi putut þi-aº fi cumpãrat
un revolver din magazinul de antichitãþi
Ca sã te împuºti
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(II)

Vasile Lucaciu

De partea lui Lucaciu s-au situat de la început unii dintre demnitarii cu funcþii înalte în conducerea bisericii catolice, respectiv a
Propagandei Fide, cum a fost distinsul cardinal Ledochowski, dar ºi
alþii, care nu agreau politica guvernului maghiar, în general, ºi mai ales
pe cea faþã de minoritãþile naþionale. Mai intervenea de partea sa ºi felul
cum ºtia sã-ºi motiveze acþiunile, în mod deosebit actele de pioºenie,
cum erau pelerinajele în biserica din ªiºeºti, sau ridicarea unor monumente religioase – statui sau cruci dedicate Sfintei Fecioare, la care sã se
închine enoriaºii, dar ºi liturghiile ºi cuvântãrile pompoase, „menite”,
cum spunea el, „sã-i atragã pe toþi românii transilvãneni la Unirea cu
Biserica Romei.” Nu de micã importanþã în sprijinul sãu erau, apoi,
românii din Vechiul Regat, ba chiar ºi regele Carol I, fapt ce rezultã din
corespondenþa dintre Lucaciu ºi acesta din urmã. Aºa stând lucrurile,
cei din Roma erau hotãrâþi sã treacã, din aceste motive, peste atitudinea
ireverenþioasã a lui Lucaciu faþã de episcopul Ioan Szabó, „ce nu se
supunea, de exemplu, decât proforma”, indicaþiilor venite de la
Consistoriul Congregaþiei de Propaganda Fide, în 22 ianuarie 1895, pe
când se afla în închisoarea de la Seghedin, de a-ºi cere umilit iertare episcopului, pentru devierile verbale sau faptice faþã de acesta ºi mai ales
pentru culpa de-a fi îndrãznit sã oficieze diferite slujbe dupã suspendarea primitã.
Scrisoarea adresatã la 1 februarie 1895 acestuia din închisoarea
amintitã, în care Lucaciu solicita iertarea cu pricina este redactatã în termeni reci, ai unei superbii abia reþinute, neagreatã nici de episcopii care
îi apreciau activitatea politicã. Poate tocmai de aceea în fondul arhivistic al Episcopiei greco-catolice de Oradea nu gãsim documente care sã
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se refere, de exemplu, la alegerea sa în 1907 ca deputat în parlamentul
budapestan al cercului electoral Beiuº, ºi nici la activitatea în acest for
de conducere a þãrii, în perioada dintre 1907-1910.
Îndatã dupã ieºirea din închisoare, în urma graþierii
memorandiºtilor de cãtre împãrat, Vasile Lucaciu a început sã se gândeascã la declanºarea unei acþiuni ample, de anvergurã internaþionalã,
prin care opinia publicã sã fie sensibilizatã asupra problemei naþionale
a românilor din Transilvania, pentru ca ea sã fie înscrisã, cu ajutorul
guvernului liberal din Bucureºti ºi al regelui Carol I, pe agenda unui
„congres european”. Concomitent, el spera ºi reabilitarea sacerdotalã,
agreatã, cum am spus, de demnitarii de la Propaganda Fide, de astã datã
în urma unui proces, prin care biserica greco-catolicã sã fie, aºa cum îi
scria la 15 noiembrie 1895 lui Ioan Bianu, scãpatã de un episcop ca Ioan
Szabó, socotit ruºinea cea mare a ei, pentru cã „a cãlcat canoanele ºi a
nesocotit interesele bisericii de dragul vrãjmãºiei neamului românesc”,
prin demiterea acestuia15.
Recursul se va judeca în 7 decembrie 1895, ºi despre acest eveniment existã un puhoi de informaþii – scrisori ºi memorii ale ambelor
pãrþi, cu informaþii inedite, valorificate în splendida lucrare a lui Simion
Retegan, apãrutã 201616. Referatul susþinut asupra diferendumului dintre cei doi la judecarea recursului lui Ioan Szabó, prezentat în faþa a 5
cardinali ai Congregaþiei de Propaganda Fide pentru Afacerile de rit
Oriental, de cãtre cardinalul Seraphino Vannutelli, la 7 decembrie 1895,
este cât se poate de obiectiv, arãtând ºi greºelile învinuitului, adicã ale
lui Vasile Lucaciu, dar mai ales meritele sale. În el s-a þinut cont, aºa cum
scrie Simion Retegan, de mãrturia fãcutã în scris a administratorului
apostolic al Arhiepiscopiei romano-catolice din Bucureºti, din perioada
iulie 1892-ianuarie 1894, Basilio Laueri, favorabilã lui Vasile Lucaciu,
socotit de toþi românii „ca un neînfricat apãrãtor al naþiunii, cu deosebire acum când poartã pe frunte spinii martirajului […]. Poate pãrea
greu de înþeles pentru cei din Italia”, se spunea în mãrturia lui Lucaciu,
„ca un preot sã devinã un capo popolo, dar trebuie sã se ºtie cã apãrându-ºi naþiunea, el apãrã în acelaºi timp biserica, apãrã totodatã limba
românã, care este limba liturghiei, limbã în care poporul de rând vede
însuºi adevãrul credinþei”, ºi mai departe, cã „în condiþiile în care guvernul izraelit masonic al Ungariei înlocuieºte ºcolile confesionale

15 Grigore Ploeºteanu, Din corespondenþa lui Vasile Lucaciu cu Ioan Bianu în
Sentimentul istoriei. Studii, articole, note, interviuri, Târgu Mureº, 2011, p. 283
16 Simion Retegan, op. cit, p. 553
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româneºti […] cu ºcoli de stat laice, cu limba de predare maghiarã, este
firesc ca preoþii sã fie primii apãrãtori ai identitãþii naþionale, iar printre
aceºtia Lucaciu se distinge în mod deosebit, prin erudiþia doctrinarã,
elocvenþa ºi poliglotismul lui”17. Un mai bun serviciu adus lui Lucaciu,
în conflictul cu Ioan Szabó, rezultat din spusele lui Laueri, nici cã putea
sã fie fãcut, cãci odatã reabilitat, prestigiul sãu urma sã creascã ºi mai
mult, iar atracþia românilor cãtre biserica pe care el o servea s-ar fi mãrit
considerabil. În sfârºit, cardinalii îi dau câºtig de cauzã lui Vasile Lucaciu, urmând ca el sã fie reintrodus, fãrã amânare, în parohia sa. Într-adevãr, aceastã victorie asupra episcopului se datora faptului cã Sfântul
Scaun, respectiv venerabilul Papã Leon al XIII-lea, nu agrea „ofensiva
pentru constituirea statului naþional maghiar, prin asimilarea naþionalitãþilor”, refuzând, ”ad luminem” sã aprobe extinderea „jurisdicþiei primatului maghiar asupra bisericii greco-catolice române”, ªi numirea la
Lugoj a unui episcop greco-catolic ºters, fidel guvernului maghiar. ªi nu
e de micã importanþã sã amintim cã, aºa cum susþin apropiaþii sãi, între
care ºi Ledochowski, Leon al XIII-lea s-a gândit la o eventualã numire a
lui Vasile Lucaciu ca preot pentru greco-catolicii din Bucureºti, cu speranþa cã acesta, sprijinit de regele Carol, va înfãptui marele deziderat al
„reunirii tuturor românilor cu Sfântul Scaun Apostolic” (della riunioni
di tuti romeni colla Santa Sede Catolica), constituindu-se, astfel, o bisericã catolicã de rit oriental, în care sã intre ºi uniþii din Vechea Românie.
Cei din jurul Sfântului Pãrinte îl cunoºteau bine pe Ioan Szabó, cãci
acesta fãcuse la Roma numeroase vizite „ad limina”, mai multe decât
cele ale altor episcopi din vremea sa luate la un loc (în timp ce în
diecezã, pe la parohii, nu trecea aproape niciodatã), ºi ºtiau cã este un
teolog erudit ºi poliglot dar, aºa cum spuneau cei din jurul sãu, fãrã
empatie cu preoþimea ºi cu enoriaºii de sub pãstorirea sa. Ioan Szabó n-a
agreat nici ceea ce a realizat Lucaciu la ªiºeºti, anchetând, cu ajutorul
protopopului greco-catolic din Baia Sprie, un român renegat, pe nume
ªtefan Papp (Papp Piºta, cum îl apela lumea), modalitatea de
inscripþionare a frontonului impunãtoarei biserici pe care o sfinþise în
27 august 1890, cu cuvintele ”Pro S. Unione omnes romanorum”
(Pentru Sfânta Unire a tuturor românilor) care puteau fi interpretate ca
previzionând unirea românilor de pretutindeni într-un singur stat.
Episcopul nu era de acord cu acþiunile devoþionale pe care Lucaciu le
introdusese fãrã aprobarea sa la ªiºeºti (slujire de hram, pelerinaje la 12
iulie, 15 august ºi 8 septembrie etc.), cãci le considera acþiuni „de bâlci”,
17 Ibidem, p. 183
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ocazii de a câºtiga bani, prilejuri „pentru stâmpãrarea lui de câºtig”, de a
agita spiritele împotriva sa, motive pentru care le-a interzis, oprindu-i pe
alþi preoþi ºi pe pelerini, cu ajutorul jandarmilor, sã vinã la ªiºeºti. El s-a
opus în mod inexplicabil aducerii ºi sfinþirii la ªiºeºti a unei statui a
Fecioarei Maria, dovedindu-ºi încã odatã adversitatea faþã de Lucaciu. De
altfel, în momentul când a fost obligat de hotãrârea Romei sã-l repunã în
drepturi, „n-a gãsit altã modalitate decât sã i se adreseze rece, nelãsând
sã se întrevadã faþã de acesta, nici cel mai mic semn de îngãduinþã”18.
Ioan Szabó nu putea trece peste înfrângerea în conflictul cu
Lucaciu, acum ieºit din închisoare (cãci, în 15 septembrie 1895 fusese
graþiat, alãturi de ceilalþi memorandiºti, de cãtre împãrat). De aceea,
între cei doi, „nu se produce nici cea mai micã încercare de apropiere”,
deºi „de la douã feþe bisericeºti, pentru care iubirea creºtinã este primordialã, ne-am putea aºtepta, dacã nu la o întâlnire personalã de
iertare ºi împãcare, la o minimã solicitudine reciprocã, care sã-i conducã spre înþelegerea ºi acceptarea concesivã a poziþiei fiecãruia”19.
De vinã erau ºi unul ºi celãlalt dintre „conflictuanþi”, cãci unul,
episcopul, ca înalt demnitar al bisericii, ar fi trebuit, la repunerea în
funcþie a lui Lucaciu, sã-l invite pentru instalare la Gherla, în faþa consistoriului, nu sã-l anunþe cu rãcealã cã poate sã-ºi reintre în atribuþii, iar
celãlalt, aflat la Bucureºti, dupã ce îºi ceruse de la ierarh iertare de mai
multe ori, îi scria acum doar cã întârzie sã soseascã în parohie, fãrã a vãdi
obiºnuita obedienþã faþã de mai marele sãu, ci precizând doar cã Roma
locuta est, causa finita est20.
Nemulþumit, dupã revenirea în parohie, de ºicanele la care îl
supuneau, în conivenþã, episcopul cu oficialitãþile, Lucaciu intervine, în
martie 1896, la cardinalul Ledochowsky, pentru a fi mutat în fruntea
unei parohii din România, promiþând, la caz de reuºitã, cã va efectua (cu
bune ºanse de reuºitã) o intensã propagandã pentru a-i atrage pe
români la unire cu biserica Romei, cãci aceºtia, preciza el în memoriul
cãtre cardinal, au un rege catolic, ºi pe lângã aceasta „socotesc
moscovitismul drept cel mai mare pericol pentru Regatul României”, în
condiþiile în care Bulgaria s-a apropiat în ultima perioadã foarte mult de
Sankt Petersburg. Vasile Lucaciu se gândea cã dupã ocuparea acestui
post va putea readuce la viaþã „Revista Catolicã”, cu scopul ca prin ea sã-i
convingã pe români cã religia romano-catolicã este superioarã faþã de

18 Ibidem, p. 197
19 Ibidem
20 Ibidem, p. 198
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alte religii ºi în al doilea rând, rãspândind-o în strãinãtate, sã primeascã
comenzi de liturghii plãtite, cu ajutorul cãrora sã edifice o bisericã
greco-catolicã impozantã în Bucureºti. Deºi foarte interesante, ºi mai
ales îmbietoare pentru Vatican, aceste deziderate nu se realizeazã, pentru cã la Roma se considera cã nunc est tempus acceptabile, timpul nu
este potrivit pentru ele. ªi, într-adevãr, nu era, cãci liberalul D. A.
Sturdza, ajuns în acel moment premier, încurajat de rege, încearcã o
apropiere ºi mai mare de Austro-Ungaria.
Se zice, de altfel, cã D.A. Sturdza, spontan cum era, i-ar fi reproºat,
faþã în faþã, lui Vasile Lucaciu cã a primit din partea celor din Vechiul
Regat prea mulþi bani („Dumneata, Dle Lucaciu, eºti o groapã fãrã fund”,
i-ar fi spus Sturdza la acea întâlnire). Aceste reproºuri, venite dupã desele
vizite fãcute de preotul de la ªiºeºti, în capitala României, cu ecou vitriolant în presa maghiarã, dublate de altele, venite de la Roma, îi vor produce neînfricatului luptãtor pentru cauza naþionalã „multã amãrãciune”21, sporitã aceasta de faptul cã nu primeºte nici aprobarea sã
reînceapã tipãrirea „Revistei Catolice” pe intenþiuni, aºa cum plãnuise.
El o va scoate, însã, fãrã aprobare de la episcop, cu sprijinul unor preoþi
din dieceza de Lugoj ºi din Arhiepiscopia de Blaj, abia din 1903.
Revenirea la ªiºeºti îl readuce în mijlocul enoriaºilor, la vechea ocupaþie,
alãturi de cei dragi. Se pãrea (dar din pãcate nu era aºa) cã în acel
moment însuºi episcopul era gata sã dea pace celui care, cã vrem sã
spunem cã nu vrem, îl umilise în faþa Sfântului Scaun, ºi bineînþeles a
tuturor slujitorilor bisericeºti din Provincia greco-catolicã transilvãneanã.
În realitate, dacã judecãm mai din aproape lucrurile, suntem tentaþi sã constatãm, referitor la conflictul despre care vorbim, cã fiecare
dintre cei doi avea dreptate: unul, episcopul, era îndreptãþit sã creadã cã
fãcând politicã, subordonatul sãu neglijeazã, vrând nevrând, „altarul”,
iar celãlalt, preotul Vasile Lucaciu, cã „din punct de vedere canonic exigenþele (cerute meseriei n.n.) preotului ºi ale politicianului nu erau
incompatibile”, aºa cum nu sunt nici astãzi22.
Adevãrul este, însã, cã Ioan Szabó „n-ar fi avut nimic împotrivã
dacã subordonatul sãu ar fi fãcut politicã proguvernamentalã, de naturã
sã aducã avantaje bisericii pe termen scurt”23, ºi acest lucru spune mult
despre „dreptatea” care o avea el.

21 Ibidem, p. 203
22 Ibidem, p. 208
23 Ibidem, p. 209
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Lucaciu s-a dovedit reþinut în a promova, în parohia sa (cu filiile
ei) sãrbãtorirea mileniumului unguresc din aprilie 1896, socotit a fi o
”umilire a neamului românesc”, în timp ce episcopul, de voie de nevoie,
îºi îndemna preoþii din subordine sã „achieseze”, cu toatã hotãrârea, la
fastul nemaivãzut al acestuia. În faþa enoriaºilor sãi, aºa cum remarcau,
peste ani, unii dintre aceºtia, în acele zile Vasile Lucaciu, ameninþat de
autoritãþi pentru renitenþa sa, ar fi declarat, în mai multe rânduri: „O singurã viaþã am, ºi aceea e toatã a neamului meu”24.
În mai 1896, împreunã cu istoricul V.A. Urechia, preºedinte al
Academiei Române, el merge în Franþa ºi participã la serbãrile palatine
de la Montpellier, unde va prezenta o „conferenþã” despre situaþia îngrijorãtoare a românilor din Transilvania, dezaprobând, cu acea ocazie,
prodigalitatea ºi grandomania serbãrilor milenare. În acel loc, ca ºi în
alte localitãþi franceze pe care le viziteazã, Lucaciu este socotit „o
prezenþã exoticã, un invitat cu nimbul martiriului, care savureazã
întrunirile publice; el este sensibil la onoruri, se simte în aceastã
ambianþã prietenoasã în elementul sãu”25. Urmarea a fost cã el, de acum
socotit în multe locuri un om celebru, aureolat de suferinþele îndurate
în închisorile ungureºti ºi de victoria în conflictul cu ierarhul gherlan, a
stârnit, din nou, mânia acestuia din urmã.
La fel ca mai înainte, episcopul nu se putea împãca cu înfruntarea
ºi afronturile subalternului sãu, înclinat spre o „angajare politicã totalã
ºi radicalã antiguvernamentalã”, opusã celei pe care el o agrea, presupunând „cantonarea defensivã ºi exclusivã în domeniul bisericesc ºi
ºcolar”26, bunã ºi aceasta, dacã ar fi fost suficientã în faþa valului de
mãsuri menite sã distrugã ºcolile confesionale, singurele pe atunci, în
care românii transilvãneni se puteau instrui în limba maternã. Pe cale
de consecinþã, la 15 februarie 1896 episcopul ordonã protopopului din
Baia Sprie sã supravegheze îndeaproape pe Dr. Vasile Lucaciu ºi sã-i
raporteze ori de câte ori acesta lipseºte din parohie. ªi astfel, prin gura
lui Papp Piºta, reclamaþiile împotriva preotului din ªiºeºti curg cãtre
Gherla una dupã alta, informându-l pe episcop cã cel vizat lipseºte adeseori din parohie, cã nu catehizeazã copiii, cã a instituit, dupã exemplul
adus de la Lourdes, pelerinaje la ªiºeºti, socotite de ierarh „acþiuni
lumeºti”, fãrã legitimare religioasã. Dreptatea era, din punctul de vedere
al Sf. Scaun, ºi acum de partea lui Vasile Lucaciu, cãci trecând peste

24 Ibidem, p. 216
25 Ibidem, p. 218
26 Ibidem, p. 219
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imputãri mãrunte, rãutãcioase, fãcute de protopop ºi episcop la adresa
sa, el era socotit un pion al acþiunii de unire cu biserica Romei a tuturor
românilor, aºa cum o dorea în acei ani Sfântul Scaun. Acestui ideal
declara, în scrisorile ºi memoriile trimise la Roma, Vasile Lucaciu cã
doreºte sã-i serveascã, lãmurindu-ºi conaþionalii sã devinã uniþi, adicã
greco-catolici, rãmânând în continuare tot români, ºi poate români mai
buni. El contrazice, astfel, avant la lettre, ceea ce va spune, în perioada
interbelicã, fascinantul profesor de filosofie Nae Ionescu, atunci când
se referea la „uniatul” Iuliu Maniu, ºi anume cã românii adevãraþi sunt ºi
pot fi numai ortodocºii.
Dr. Vasile Lucaciu þinea sã-ºi atragã conaþionalii la unire prin felul
cum organiza slujbele la marile sãrbãtori în biserica din ªiºeºti, la care
invita o mulþime de þãrani români din împrejurimi. A sãrbãtorit, astfel,
în parohia sa, la 12 iulie 1896, ziua ”Sânpetrului sãtesc”, respectiv a
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, cu o participare impresionantã de credincioºi, unde, în timpul liturghiei, „a pomenit cu numele doar pe
Sfântul Pãrinte de la Roma ºi pe mitropolitul de la Blaj, ºi numai în treacãt pe acela care poartã diregãtoria episcopeascã (la Gherla n.n.), sânþitul domn episcop”27. Faptul a provocat, dacã mai era cazul sã provoace
(pentru cã ea exista dinainte), din nou mânia lui Ioan Szabó. Acesta a
dispus, la 11 august 1896, vicarilor din Sãlaj ºi Maramureº, sã-i oblige pe
protopopii ºi preoþii din subordinea lor, ca sã-ºi opreascã enoriaºii de-a
participa la pelerinajul din 15 august de la ªiºeºti, unde urma sã se sãrbãtoreascã, cu mult fast liturgic, ziua Adormirii Maicii Domnului.
ªi, ceea ce e mai reprobabil, în conivenþã cu oficialitãþile,
mijloceºte ca în preziua sãrbãtorii amintite, în ªiºeºti sã fie dislocaþi mai
mulþi jandarmi, cantonaþi în pavilionul în formã de cruce de lângã bisericã, cu armamentul ºi dotarea „de rãzboi” asupra lor, pentru a-i izgoni
pe pelerinii „strãini” din perimetrul bisericii. Aceºtia interzic slujba de
vecernie, dupã care, în noaptea de 14 spre 15 august patruleazã pe
uliþele satului. Dimineaþa ei se posteazã pe drumurile de acces cãtre bisericã, ºi-i opresc ºi întorc din drum pe pelerinii care veneau din parohii strãine, cu cruci ºi prapori în mâini. Înainte de slujbã, evacueazã curtea ºi perimetrul bisericii ºi interzic lui Lucaciu sã ia legãtura cu curatorii,
fãcând astfel ca sãrbãtoarea zilei de 15 august sã fie, aºa cum scria cel
amintit într-un memoriu adresat aceluiaºi Ledochowki, la 14 decembrie
1897, „o zi de jale ºi tristeþe, de teroare ºi durere, de lacrimi ºi gemete”28.

27 Ibidem, p. 223
28 Unirea VII (1897), nr. 37, din 4 septembrie
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În anii urmãtori, în privinþa pelerinajelor iniþiate de Vasile Lucaciu lucrurile s-au petrecut la fel: venirea enoriaºilor la ªiºeºti a fost opritã
tot cu ajutorul jandarmilor. Dar ataºamentul credincioºilor faþã de parohul lor a continuat sã creascã, fãrã însã a reuºi sã-l opreascã pe ierarhul
din Gherla în continuarea încercãrilor de suspendare a acestuia, pe
motiv de neascultare ºi de agitaþie politicã împotriva stãpânirii. Aºa cum
rezultã dintr-un memoriu, trimis la 21 octombrie 1896 Scaunului mitropolitan din Blaj de cãtre Vasile Lucaciu, episcopul se folosea, pentru a-l
supraveghea, de capelanul sãu Eugen Dredean. La ªiºeºti soseºte, în 22
octombrie, o Comisie consistorialã de la Gherla, cu intenþia de a-l trage
la rãspundere pentru nesupunere, însã Lucaciu refuzã sã se prezinte în
faþa ei. Aceasta prezintã episcopului un raport nefavorabil celui în cauzã
ºi, ca urmare, se încearcã, fãrã succes, e adevãrat, mutarea sa din ªiºeºti
într-o altã parohie. Neobosit în acþiunea de a-l „extrage” pe Lucaciu din
parohia sa, în anul urmãtor, 1897, episcopul dispune iarãºi o anchetã în
ªiºeºti, de astã datã prin audierea mai multor martori, din declaraþiile
cãrora rezultã cã renitentul este în continuare foarte apreciat ºi iubit de
cãtre ei. Aceste întâmplãri au darul sã nedumireascã pe oricine, cãci atitudinea lui Ioan Szabó faþã de subordonatul sãu pare greu de înþeles,
întrucât el, ca episcop român, în loc sã încurajeze, aºa cum s-ar fi cuvenit,
actele de pietism ale enoriaºilor din eparhia sa, se strãduia din rãsputeri
sã le împiedice, apelând în acest scop la forþele poliþieneºti. Atitudinea
aceasta era detestatã pânã ºi de unele publicaþii maghiare, adversare
intratabile, precum se ºtie, a „agitatorului naþionalist Vasile Lucaciu”.
Din paginile periodicului „Magyar Állam”, aflãm, de exemplu, cã un deputat al circumscripþiei electorale Seini, din comitatul Satu Mare, pe
nume Láng Lajos, a mijlocit primirea unor delegaþi ai enoriaºilor români
din ªiºeºti la minister, pentru a protesta faþã de intervenþia jandarmilor
în practica exerciþiului religios29.
Aflat din nou în pragul unei suspendãri, la 14 decembrie 1897
Vasile Lucaciu ºi enoriaºii din parohia sa trimit, concomitent, cardinalului Ledochowski ºi Papei Leon al XIII-lea câte un memoriu, în care solicitã intervenþia Curiei Romane30 pentru sistarea prigonirii lor de cãtre
episcopul Ioan Szabó ºi de cãtre „guvernul francmasonico-calvinist ºi
evreiesc”, care, cu ajutorul unor preoþi trãdãtori de neam, le spioneazã
toate miºcãrile. Ierarhul din Gherla se expunea, astfel, dezaprobãrii
29 Unirea VII (1897), nr. 35, din 21 august
30 Vezi despre aceasta Enchiridion Iuris Ecclesiae Orientalis Catholicae pro usu auditorum theologiae et Eruditione Cleri Graeco-catholici autore Iosepho Pap Szilágyi de
Illyesfalva, M. Varadini, Typis Aloysii Tichi, 1862, p. 165-166
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episcopilor din „provincia” sa bisericeascã, dar ºi a aceleia a unora dintre apropiaþii Sfântului Pãrinte de la Vatican, mai îngãduitori faþã de idealurile reprezentate de dr. Vasile Lucaciu, pe care ºtiau cã le
îmbrãþiºeazã, nu doar românii din Imperiul Habsburgic , ci ºi cei din Vechea Românie. Lucaciu lega, aºa cum am spus, lupta sa de obiectivul
aducerii la unirea cu biserica strãmoºeascã a tuturor românilor ºi e de
admirat cum a ºtiut sã-ºi antreneze enoriaºii în a-l sprijini, în a sta lângã
el, fãrã a putea fi fãcuþi, deºi s-a încercat de mai multe ori, sã-l trãdeze, sã
treacã de partea oficialitãþilor ºi a „neîndurãtorului” episcop de Gherla.
Au contribuit, la aceastã stare de fapt, calitãþile preotului nãpãstuit din
douã pãrþi ºi, în contrapunct, scãderile prelatului Ioan Szabó. Calitãþile
amintite au prevalat, se pare, ºi în faþa Sfântului Scaun, obiºnuit sã vadã
la marele memorandist, nu atât angajamentul sãu în luptele politice, cât
mai ales dãruirea pentru biserica de care aparþinea, pentru misionarismul catolic. De aceea, membrii Curiei romane au fost dispuºi sã creadã
ceea ce spusese Vasile Lucaciu în memoriul sãu din 14 decembrie 1897,
adresat cãtre Sfântul Pãrinte, cu privire la atitudinea prelatului de la
Gherla faþã de misionarismul instituit la ªiºeºti, pe care-l interzisese prin
mai multe circulare, implicând în aceastã acþiune organele de forþã
statale, ºi fãcându-se astfel instrumentul duºmanilor bisericii ºi naþiunii
române, „asemenea pãstorului din Sfânta Scripturã, care vede lupul
venind (...) ºi nu-i este lui grijã de oi (cãci Ioan Szabó n.n.) nu se þinea a
fi episcopul ºi pãstorul poporului, ci o creaturã a guvernului”31.
Enoriaºii din parohia ªiºeºti acuzau ºi ei, într-un memoriu separat, semnat de 352 capi de familii, ºi trimis la Roma, acþiunile episcopului, care,
„pentru a nu indispune maghiarismul, în serviciul cãruia se aflã de douã
decenii, n-a fãcut nici o vizitaþiune canonicã, deºi ar fi lipsã arzãtoare în
toatã dieceza de asemenea vizitaþiuni”32, primejduind orice acþiune
menitã a contribui la unirea bisericii orientale cu Roma. Soluþia ar fi,
opineazã þãranii în memoriul lor, efectuarea unei inspecþii în eparhia
Gherla, urmatã de un ordin al Papei, care sã dispunã scoaterea parohiei
lor de sub jurisdicþia episcopului Ioan Szabó ºi punerea ei sub cea a mitropolitului din Blaj, sau a altui episcop sufragan al acestuia. De notat cã
în acel moment la Roma tocmai se discuta punerea în practicã a ultimei
solicitãri din memoriul celor 252 de þãrani. Nu mai conta în faþa cardinalilor faptul cã activitatea politicã a preotului din parohia în discuþie
tocmai se intensificase, prin sprijinul primit din partea politicienilor

31 Simion Retegan, op. cit, p. 243
32 Ibidem, p. 244
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români mai tineri din Transilvania, grupatã în jurul publicaþiei arãdene
„Tribuna Poporului”, acceptatã tacit de Curia Romanã, poate ºi datoritã
intervenþiei politicienilor din Vechea Românie ºi a Regelui Carol.
Vasile Lucaciu avea de acum duºmani din trei pãrþi: din a guvernului, cel mai aprig dintre ei, din a episcopului, perseverent ºi insidios în
a-l urmãri cu ura sa, ºi în fine, din cea a vechii conduceri a Partidului
Naþional, în frunte cu Ioan Raþiu, grupaþi în jurul publicaþiei ”Tribuna”
din Sibiu. ªi toate acestea deoarece, pe lângã calitãþi excepþionale, culturã de excelenþã, pregãtire teologicã de excelsioritate, dragoste nestinsã
de neam, Vasile Lucaciu era un om oarecum incomod, „care respinge
jumãtãþile de mãsurã, […] opteazã pentru soluþii radicale, este greu de
þinut în frâu [cãci n.n. ], nu primeºte ordinele pe care le gãseºte neîndreptãþite”, ºi aceasta chiar când Partidul Naþional Român îi solicitã sã
facã, în faþa lui Ioan Raþiu, o declaraþie de obedienþã, refuzatã de el pe
motiv cã cel amintit „i s-a adresat cu un ton de papã”33. De remarcat cã,
la 23 decembrie 1896, la întrunirea ºi mitingul de protest de la Arad ale
alegãtorilor români, împotriva Legii prin care se hotãra maghiarizarea
tuturor numelor de localitãþi din Ungaria, unde veniserã un numãr de
666 reprezentanþi ai românilor, dintre care 166 organizatori sau semnatari ai chemãrii la manifestaþii ºi 500 de preoþi, dascãli ºi þãrani. Dr.
Vasile Lucaciu, „sosit la faþa locului”, a fost aclamat de toatã lumea,
întrucât era socotit ºi desigur nu fãrã temei, „apostolul românismului,
luceafãrul naþional, neînfricatul luptãtor, protagonistul incontestabil al
acestui moment”34.
În acele zile preotul de la ªiºeºti era aºezat de mulþime pe
piedestalul de erou al naþiunii sale, capabil a se confrunta cu adversari
de primã mãrime, pe teme de interes vital pentru aceasta, în timp ce
Ioan Szabó era coborât, în imaginaþia enoriaºilor sãi, din poziþia de prinþ
al bisericii, pe care o deþinea de iure, în cea de înstrãinat de turma credincioºilor ºi a neamului sãu. Cele spuse mai sus despre calitãþile lui
Lucaciu, rezultã ºi din epistola publicã cãtre rectorul Universitãþii din
Budapesta, Dr. Michael Herczeg, apãrutã iniþial în coloanele „Tribunei
Poporului” din Arad, iar apoi într-o broºurã tipãritã la Baia Mare, în
1898, din care rãzbat „bogãþia culturii sale istorice, multitudinea referiri-

33 Liviu Botezan, Nicole Cordoº, Frãmântãri din Partridul Naþional Român în anul
1898 în Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, XVI (1973), p. 312-318); Simion Retegan,
op. cit, p. 254
34 Tribuna Poporului I (1897), nr. 243, din 23 decembrie/4 ianuarie 1898; Simion
Retegan, op.cit., p. 255
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lor istoriografice medievale ºi contemporane”35, puse la bãtaie pentru
a combate afirmaþiile fãcute de acesta privind „etniile” din Ungaria,
altele decât maghiarii, socotite de el „popoare de origine ºi limbã strãinã
care, deºi refugiate (sic!) pe teritoriul Ungariei, au fost tratate, totuºi, cu
cea mai mare mãrinimie de cãtre stãpânitorii þãrii”36.

35 Ibidem, II (1898), nr. 21, din 31 ianuarie/12 februarie, nr. 25, din 7/19 februarie, nr.
30, din 14/26 februarie, nr. 35, din 21 februarie/5 martie; Simion Retegan, op. cit., p. 257
36 Simion Retegan, op. cit. p. 257
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Nicolae Mareº - 80

Temeri
Sã ai un punct
Un punct doar al tãu
cinsteºte locul din care vei fi plecat
cândva
Piatra Arsã, 20 iulie 2013

Pomul vieþii
Toate frunzele au cãzut
Împreunã cu ele ne aflãm acum la rãdãcina lui
Scãldaþi de razele soarelui
Nerãbdãtori aºteptãm sã ne întoarcem

Nicolae MAREª doctor în ºtiinþe umaniste, /n. 1938/. În MAE a funcþionat din 1966
pânã în 1999; a trecut prin concurs toate gradele de la ataºat la ministru
plenipotenþiar. A lucrat la Varºovia în toate posturile cca 20 de ani; primul director al
Bibliotecii Române la Paris ºi ºeful Misiunii diplomatice la Skopje. În 1991-1994
director în MAE. A debutat în literaturã în 1966, la Bucureºti ºi Varºovia. Din 1980
membru al Uniunii Scriitorilor. A publicat în toatã presa culturalã româneascã peste
500 de contribuþii: articole, studii ºi eseuri, traduceri din literatura polonã ºi
universalã. Peste 70 de cãrþi de poezie, aforisticã, eseisticã, traduceri, printre care
masive antologii de liricã, poartã semnãtura sa. Peste 200 de autori polonezi ºi
universali. Pentru volumul Sfântul Ioan Paul cel Mare, Papa Francisc i-a decernat, în
2015, ordinul Pro Eclessia et Pontifice. Este autorul unor monografii despre Polonia ºi
cultura polonezã, despre Papa Wojtyla, Mareºalul Pilsudski, cât ºi al unor sinteze
despre evoluþia raporturilor româno-polone de-a lungul veacurilor.
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Diptic
1.
Ajutã-mã, Doamne
În vorbe sã spun
ce-am trãit
ºi ce n-am trãit
ºi-apoi pot sã pun punct.
2.
Zborul meu
Se aflã în zborul tãu
Aripile noastre sunt aripi de fluture
Pânã la urmã vom ajunge
Într-un inevitabil picaj
ºi-astfel zborul îl vom termina
În chihlimbar.

Azi ºi mereu
Andei-Maria

Nu mã întreba
De ce îmi ºterg lacrima.
Vreau sã te vãd
Azi ºi mereu tot aºa.
Doresc ca soare sã te pot vedea.
chiar de mi-eºti stea.
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Alexandra Ioncioaia

Plouã
A început sã plouã fãrã veste
trenul se opreºte cuminte în fiecare garã ca un miriapod uriaº
vântul l-a biciuit ºi a zgâriat linii scurte pe geamurile murdare
seamãnã cu liniile pe care le vezi pe peretele unei închisori
sau în mintea unui plecat de acasã.
cerul transpirã;
picurii alunecã
se fugãresc unii pe alþii,
se contopesc
apoi alunecã mai repede
mai mari
mai grei.
stropii îºi fac drum pe un drum deja neted
scriu neînþeles
cu un zvon venit din altã lume
tremurã, coboarã
geamul e o hartã a drumului înspre casã
înspre tine.

Toc
cât e acum?
a mai trecut o zi an în miniaturã,
gând obsesiv,
un nume,
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un dor…
ce zi a fost azi?
m-am trezit repetând obsesiv numele tãu.
mã trezisem fãrã sã ºtiu
pe care parte a patului adormisem.
dar repetam numele tãu
ca ºi cum,
rostindu-l, risipeam mai repede prezentul,
fugãream clipa
ºi te plãmãdeam lângã mine.
numele tãu, iar ºi iar…
Ce zi e azi?
E ziua cu oare vine?
E ziua mi-e dor.
E ziua fãrã nume, cu multe chipuri,
cu mai multe ceruri
e ziua întrebãrii când ajungi?
e ziua sãrutului furat în garã.
e ziua umbrei care se târãºte în urmã...
în urma cui?
e ziua numelui tãu,
e ziua pronumelui noi,
e ziua numeralului doi.
Noi doi .
e ziua cuvântului împreunã,
e ziua lui hai sã,
e ziua care nu are dimineaþã,
doar îmbrãþiºarea la fiecare fel de soare.
e o zi de luni,
un fel de marþi,
poate totuºi e miercuri, ah, nu, e joi!,
ba nu cã e vineri, brusc s-a fãcut sâmbãtã,
cred cã e duminicã, sau…
o cheamã ziua
lunimarþimiercurijoivinerisâmbãtãduminicã,
dar eu i-am dat un pseudonim.
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Fãceau popasuri lungi prin gãri singuratece
(Mihail Sadoveanu)

Cerul ºi-a ars norii la degete.
Durerea lor pleacã sub orizontul înspre care merg,
însã pe care nu-l ating niciodatã.
Voia Ta. Nimic mai mult. Nimic mai puþin. Nimic altceva…
Doamne, nu am nimic.
Doamne, cum sã mulþumesc pentru întuneric?
o tãcere care m-a durut,
apoi ºoapta…
O lumânare nu are valoare în timpul zilei.
Am înþeles cã Tu eºti TOTUL.
Tu rãmâi. Am înþeles cã fãrã Tine nu pot face nimic.
Nimic nu sunt, doar Tu eºti totul.
ªi Tu te-ai dat ca preþ al meu,
Fãcând din pieptul meu, chivotul
Ce-l poartã în el, pe Dumnezeu.
(Costache Ioanid)

Ce ar spune un halat de baie dacã ar putea vorbi
Eu þin oamenii în braþe.
Altceva nu ºtiu sã fac. Iau forma lor.
Aºa simt cã trãiesc.
adun picãturile de apã de pe trup
Oamenii au umerii calzi dacã ºtii cum sã îi strângi în braþe.
tâmplele lor sunt înnorate,
din gene le picurã teama.
oboseala.
trupuri umede, tremurânde.
se ascund în mânecile largi,
ºi se privesc în oglinda aburitã
cu mâinile în buzunare.
dacã îmi mototolesc mânecile ºtiu cã îi doare ceva.
picãturile de apã le contureazã trupurile;
pornesc de pe lobul urechii, le mângâie obrajii,
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alunecã apoi în scobitura umerilor,
coboarã de pe coapse pe glezne ºi se sting în prosoapele mari.
Trupuri obosite, calde, cu umerii apãsaþi de grijile zilei,
de temerile pentru zilele de mâine...
miros a nopþi nedormite,
a gânduri uscate
atârn în cuier
port acele ai grijã de tine,
sunã-mã când ajungi, te aºtept.
Îmi plac oamenii...
cu tot cu cicatricile lor care
parcã mereu sunt rãni proaspete.
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Autobiografii ale exilului
Gheorghe Schwartz

A pleca, a rãmâne1

Dintre nenumãratele „autobiografii ale exilului”, am în faþã douã
cãrþi: a) Norman Manea, Întoarcerea huliganului ºi b) Peter Rosenthal,
De-a lungul strãzii Venlo.
Subliniez ºi notez pe margine cãrþile despre plecare ºi despre
rãmânere, douã studii de caz, douã studii dintre miile posibile, dar douã
studii de caz despre plecarea unor oameni care scriu ºi dupã ce au plecat2:
a) Norman Manea, Întoarcerea huliganului
Ieºirea de incendiu peste ocean
O amiazã însoritã de primãvarã timpurie într-un parc din
Bucureºti. Pe o bancã Jumãtate-de-Om-Cãlare-pe-Jumãtate-de-Iepureªchiop încadrat de mai tinerii Norman ºi Gheorghe. (Niky ºi Gyuri3.)
Poetul ne sfãtuieºte sã plecãm „cât mai este posibil”. Din pãcate, el se
simte prea bãtrân ºi prea bolnav sã mai facã acest salt. Noi doi, Niky ºi
Gyuri, ezitãm.
În Întoarcerea huliganului, Norman Manea scrie: „Reacþia mea
faþã de evreii ºi neevreii care pãrãseau România avea o mai modestã ºi
tãinuitã iritare4”, asta dupã ce, copil fiind ºi abia revenit din deportarea
din Transnistria repeta cu îndârjire „Sã plecãm! Sã plecãm! Sã plecãm!”.
1 Fragment din volumul PROBLEMA tocmai predat la o editurã.
2 Om problemã, cu ceva ani în urmã, am fost mai prudent ºi am avut grijã sã nu am nici
„un semn” pe cãrþile mele, ºtiind cã ar fi fost respinse la vamã, dacã, totuºi, m-aº fi hotãrât
sã plec ºi eu. Conºtient nu am luat aceastã decizie, sã pãrãsesc România, însã în
subconºtient…
3 Tipic: în România, prietenii îmi spun „Gyuri”, în strãinãtate, prietenii îmi spun
„Gheorghe”. (Încã o dovadã, dacã mai era nevoie, cã nu sunt niciunde acasã.)
4 Norman Manea, Întoarcerea huliganului, Polirom, Iaºi, 2011, p. 159.
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„Problema plecãrii avea sã revinã, ciclic ºi pe bune motive. Treptat, îndãrãtnicul devenisem eu. Într-un mod neaºteptat, chestiunea a revenit
ºi în anii facultãþii…5”.
Da, situaþia nu se dezminte: problema plecãrii a fost parte indestructibilã a omului problemã încã din vremuri imemoriale. Doritã cu
ardoare ºi refuzatã categoric. Revenitã mai ales ori de câte ori omul problemã mai încasa un nou bobârnac. Cu suficiente argumente puternice
în ambele momente. Argumente puternice în toate momentele. În toate
regimurile totalitare. Mereu când susceptibilitatea evreiascã era (ºi este)
aþâþatã. Dar întotdeauna alãturi de conºtiinþa suferinþei date de tãierea
cordonului ombilical. Pãrãsirea grupului de adopþie dat înseamnã
pãrãsirea (discutabilei) siguranþe a copilului în mijlocul ailor sãi,
înseamnã pãrãsirea amintirilor din Raiul din burta mamei, pãrãsirea
primelor iubiri, pãrãsirea momentelor de gãsire a conºtiinþei de sine.
Grupul de adopþie þintit este o virtualitate. Pe care ne-o dorim atinsã în
urma unor informaþii mai exacte ori mai puþin exacte. O virtualitate
idealã condiþionatã de numeroase imponderabile.
Norman Manea s-a îndreptat nu spre Israel, ci a ajuns în America,
acolo unde au plecat, mai ales la începutul secolului al XX-lea, numeroºi
concetãþeni ai sãi – români ºi evrei. („Concetãþeni” români ºi evrei, deºi
evreii nu dobândiserã încã cetãþenia românã.) Acolo, în America, de la
fereastrã se poate vedea Paradisul, „unde este mai bine ca oriunde”. Dar:
revenit, dupã zece ani, în þara unde „multe se schimbaserã, eu mã schimbasem. Obsesia de a nu mai fi victimã nu se schimbase, însã. Eliberarea
de apartenenþã nu mã eliberase?... Un învingãtor s-a fi întors în Jormania
sigur pe sine ºi pe noua sa identitate, învingãtor prin absenþã al locului
pe care-l pãrãsise, mândru a fi devenit ceea ce fusese întotdeauna acuzat
a fi, onorat a întruchipa zãdãrnicia însãºi6”.
Norman Manea a fugit din ghetoul din Moldova ºi din atmosfera
de ghetou din Moldova. Aºa cum spunea Sebastian la finele rãzboiului,
pregãtindu-se „sã pãrãseascã, în sfârºit, «eterna Românie în care nimic
nu se schimbã», gustul iudaic pentru catastrofe pãrea mai vindecabil
lângã Hudson decât la Dunãre”7. Norman: „Ezitãrile de a pãrãsi România
þineau de întrebarea «cât» va muri din mine la plecare8. Mã întrebam
dacã exilul echivala cu sinuciderea scriitorului, dar nu prea aveam
îndoieli în privinþa rãspunsului. Dar moartea care pândea aici, acasã?
5 Idem, p. 154.
6 Idem, p. 29.
7 Idem, p. 21.
8 Întrebãrile ce se repetã ºi lungesc ezitarea, întrebãrile ce se tot repetã…
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Rapida strâmtorare a existenþei ºi înmulþirea
primejdiilor fãceau irelevante dubiile privind
re-naºterea, în pragul bãtrâneþii, în altã limbã,
în altã þarã. Mã obsedau, totuºi, astfel de fantezii… […] Cimitirele sunt pline de scriitori
care nu mai scriu. Sunt aici, în gropile lor, dar
nu mai scriu.9”.
„Între captivitate ºi libertate continuaserã, apoi, vreme de 40 de ani, negocieri ipotetice, compromisuri ºi complicitãþi cotidiene, eschive cu enclave tainice, compensatoare. Iniþierea, însã, continua, iar captivul legat de pilonul de granit socialist persevera, ca
toþi captivii, sã viseze eliberarea, evadarea.
Între timp, însã, se legase el însuºi, ca un Ulise
pueril, de masa de scris10”.
ªi: „Am rãmas atât timp deoarece eram
înrãdãcinat în limba românã, cultura românã
m-a format ºi m-a deformat. Mã iluzionam cã
trãiesc într-o limbã, nu într-o þarã în ciuda
tuturor neplãcerilor, a nefericirii, a problemelor pe care le aveam acolo – ºi erau destule
–, ºtiam cã identitatea mea ºi integritatea mea
sunt legate de limba românã, prin urmare ºi
de þarã. Nu voiam sã plec, eram ºi sceptic în
privinþa goanei dupã noroc. Clipele mele de
împlinire erau în primul rând momentele de
lecturã ºi de scris – momente de singurãtate.
Desigur, erau ºi alte momente fericite, când
încercam iubirea sau contemplam largul
mãrii sau întâlneam parteneri de discuþie
interesanþi. Nu vedeam nici un motiv sã las în
urmã toate aceste lucruri – deºi dincolo era
marea promisiune de a avea acces la cãrþi care
patruzeci de ani mi-au fost inaccesibile ºi sã
cunosc altã lume, altã civilizaþie. Dar simþeam
cã aº pierde totul ca scriitor: rãdãcinile mele.

9 Idem, pp. 110-11.
10 Idem, p. 115.
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În acea perioadã vedeam exilul ca o sinucidere pentru scriitor ºi existau
deja multe exemple în acest sens – cum îþi poþi distruge viaþa, deºi ai
condiþii de viaþã mai plãcute. De ce am plecat totuºi? Pentru cã paharul
s-a umplut la un moment-dat ºi o picãturã a fost de-ajuns ca sã se verse.
Dar a fost mai mult decât o picãturã. În 1986, anul plecãrii mele, situaþia
din România era absolut insuportabilã sub toate aspectele vieþii cotidiene. Era mizeria zilnicã, era teroarea, era închiderea unei societãþi
oricum foarte închise. România era pe atunci, chiar în comparaþie cu
celelalte þãri socialiste, într-o situaþie mult mai rea. Etc.”11 Dar… Da,
tãierea cordonului este nespus de dificilã ºi soluþia pare sã fie într-adevãr doar „ieºirea de incendiu”, excepþionala metaforã pomenitã de
Norman Manea: ieºirea de incendiu, adicã fuga pentru a-þi salva fiinþa,
momentul când nu te mai intereseazã cã pierzi, lãsând în urmã, agoniseala ºi amintirile, când nu te mai intereseazã decât sã scapi, sã scapi,
sã scapi. De prea multe ori, cine n-a înþeles un imperativ atât de clar a
plãtit cu viaþa. Sã pleci cât mai este timp, adicã sã pleci din iniþiativa ta ºi
nu ca la 9 octombrie 1941, când toþi evreii trebuiau sã se prezinte la
lagãrul de concentrare de la Burdujeni! Sã pleci cât mai ai timp. Dar mai
e timp? Dacã lucrurile nu sunt (încã?) atât de grave? Dacã mai ai timp sã
rãmâi în grupul tãu de adopþie dat, printre lucrurile tale, printre vecinii
tãi, printre amintirile tale, lângã mormintele strãmoºilor? (Cine le va mai
îngriji?) De multe veacuri – nu doar de douã mii de ani! – evreul, omul
problemã, cumpãneºte dacã mai are timp sau trebuie sã foloseascã scara
de incendiu, sã lase totul în urmã doar sã scape, sã scape, sã scape.
Pentru Norman Manea, cu un rost bine definit în grupul de
adopþie þintit, „Într-adevãr, în paradis e mai bine decât în orice þarã!”,
dar… „Patria se depãrtase, în trecutul tot mai trecut, ºi se adâncise în
mine însumi. Nu mai aveam nevoie de geografie ºi istorie ca sã-i testez
contradicþiile, nici zãdãrnicia. Golul lãsat în urmã era mai mare decât
plinul pe care îl reprezentase? Aºa prevãzuse Jumãtate-de-Om înainte
de a dispãrea împreunã cu jumãtatea de himerã ºchioapã pe care o
cãlãrea. Absenþa era, într-adevãr, doar un junghi prelungit în inima
bãtrânã. Copilul care striga, în stradã, hai sã ne jucãm se afla departe,
dincolo de toate oceanele12.”
Iar eu, Gheorghe Schwartz, cel rãmas, mã încãpãþânez sã cred cã
în acel „paradis unde e mai bine decât în orice þarã!”, omul problemã nu
se aflã decât într-un alt ghetou, un ghetou poate fãrã garduri constrângã-

11 Norman Manea; Hannes Stein, Cuvinte din exil, Iaºi, POLIROM, 2012, pp. 77-8.
12 Norman Manea, Întoarcerea…, p. 32.
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toare, „unde e mai bine decât în orice þarã”, dar tot un ghetou. Primele
relaþii în exil ale evreului în noul orizont sunt tot cu oamenii problemã…
Cartierul chinezesc, cartierul polonez, cartierul evreiesc. Apoi cartierul
evreiesc în celelalte cartiere.
Acum câþiva ani, i-am scris lui Norman Manea pe facebook: „Nu o
sã uit niciodatã – orice senil are ºi momente de luciditate – o zi caldã de
primãvarã, când am stat pe o bancã dintr-un parc bucureºtean împreunã cu Florin Mugur. El ne-a spus cã e prea bãtrân ca sã mai plece, dar
ne-a sfãtuit pe noi sã ne ducem, sã ne ducem cât mai rapid. Urmarea: tu
ai plecat ºi ai apucat sã vezi ce este în cutia Pandorei. Eu am rãmas ºi am
tot scris, fãrã sã ajung sã adulmec interiorul acelei cutii. Multã vreme am
mai avut iluzii...
Numai bine!”
Niky nu mi-a mai rãspuns…
Numai bine…
b) Peter Rosentahl, De-a lungul strãzii Venlo
Pe mai tânãrul Peter Rosenthal nu l-am cunoscut, poate am trecut
prin Arad pe lângã el înainte de 1973, când, copil fiind, a emigrat, poate
am trecut pe lângã el în anul 1992 ori 1993, cât am fost consilier la
Ambasada României din Bonn ºi cât m-am aflat de multe ori în oraºul
vecin, Köln. (Mã gãseam în Germania fãrã sã fi tãiat cordonul ombilical
– deºi, mã luptam atunci cu gândul s-o fac, mai ales dupã ce mi-am primit
bobârnacul, ejectarea brutalã din diplomaþie. Dar m-am întors cu capul
în zid.) N-am tãiat cordonul ombilical ºi, dacã mã gândesc mai bine, am
cãutat instinctiv ºi acolo amintirile de acasã printr-un fost coleg de ºcoalã stabilit la Köln. Desigur ºi el tot un om problemã.
(Parantezã: prima mea misiune de diplomat în Germania a fost
tocmai la Köln. Am greºit adresa ºi m-am rãtãcit. Era o zi fierbinte de
varã ºi strada era pustie. În sfârºit a apãrut un trecãtor pe care sã-l pot
ruga sã mã îndrume spre locul cãutat, undeva pe Friedrich Ebert Weg ºi
nu pe Friedrich Ebert Straße – sau invers… Individul m-a ascultat atent,
dupã care a luat poziþie de „drepþi”, a rãcnit cã nu existã nici un
Friedrich Ebert Weg, ci doar un Adolf Hitler Weg, a salutat reglementar
cu mâna aruncatã înainte, „Heil Hitler!”, Hitlergruß, ºi m-a lãsat cu gura
cãscatã.)
Revenind la Peter Rosenthal:
Când m-a cãutat la telefon, necunoscându-l, l-am întrebat în ce
limbã sã vorbim. Am vorbit româneºte.
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Nici Peter Rosenthal n-a plecat în Israel, n-a plecat nici peste
ocean, ci a rãmas în Europa, în Germania, unde a devenit medic. A plecat? A ajuns? „ªi vreau ori nu, rãdãcinile mele sunt în vãzduh. Pãmântul
meu e vãzduhul13”, noteazã chiar el. ªi: „Sunt pe strada Venlo, la Köln, se
lumineazã de ziuã ºi în curând voi fi la mine în cabinet. Tot atât de bine
aº fi putut fi în Arad, la Ierusalim, sau poate la Viena ori la New York.
Adesea am senzaþia cã amintirile ºi viaþa mea de zi cu zi se înlãnþuie într-un
ºir neîntrerupt, iar timpul se miºcã între ele ca un pendul14”.
Spre deosebire de Norman Manea, pe pagina de gardã a cãrþii lui
Peter Rosenthal vãd ºi numele unui traducãtor. Plecat de copil ºi nu la
vârsta de cinzeci de ani, Rosenthal pare a fi tãiat decisiv cordonul ombilical. Dar nu! Cartea este scrisã sub forma unei lungi destãinuiri (epistolare?) cãtre prietenul din copilãrie. Acela a ajuns în Israel. (Nu întâmplãtor, ºi Norman Manea îºi revede tatãl într-un cãmin de bãtrâni tot din
Israel...)
Ca pentru majoritatea oamenilor problemã, ºi pentru doctorul
Rosenthal scrisul este supapa necesarã pentru a lua aer, pentru a se
regãsi. „Cu toate cã scrisul era un efort în plus în aceastã perioadã confuzã, nici nu-mi pot închipui cum aº fi scos-o la capãt dacã n-aº fi scris.
Nu se ºtie niciodatã dinainte care vor fi anii buni ºi cei duri ai vieþii15”.
Am citat cu puþine rânduri mai sus din Norman Manea: „Clipele mele
de împlinire erau în primul rând momentele de lecturã ºi de scris”…
(O altã parantezã: la un simpozion dedicat situaþiei þiganilor – în
România aflându-se cei mai mulþi þigani din Europa -, am observat cã nu
întâmplãtor în cãrþile de citire interbelice ultimul capitol despre naþionalitãþi se referea la „Þiganii ºi jidanii”. La fel cum, nu întâmplãtor, evreii
ºi þiganii au fost vânaþi împreunã, la grãmadã, de cãtre naziºti ºi de cãtre
acoliþii lor. La fel cum hoinãreala nesfârºitã a ambelor acestor neamuri,
ducând la numeroase meserii asemãnãtoare, adaptate la viaþa de
pribeag, nu sunt nici ele întâmplãtoare. Doar cã unu: evreii au acum o
patrie – unde, iatã, nu toþi suntem tentaþi a merge…- ºi doi: evreii,
„oameni ai cãrþii”, îºi gãsesc eliberarea în slove. Cele douã citate de mai
sus sunt edificatoare.)
Doctorul Rosenthal, este un om cãruia i-a izbutit sã-ºi facã ºi el un
rost la Köln, undeva în lumea asta, dar care, în lunga sa spovedanie, îi
scrie prietenului din Israel: „Deodatã m-am simþit strãin. Eram un strãin

13 Peter Rosenthal, De-a lungul strãzii Venlo, Hasefer, 2017, p. 83.
14 Idem, p. 6.
15 Idem, pp. 131-2.
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printre strãini ºi nu mã dumiream dacã mi-era dor de Arad ºi de strada
Anatole France, sau dacã mã apucase un dor nelãmurit de rãdãcinile
mele care se aflã întotdeauna printre strãini16”. Pãi, cum altfel, când singur ai constatat cã „Vreau ori nu, rãdãcinile mele sunt în vãzduh. Pãmântul meu e vãzduhul”?
Revenind la salvarea prin scris, Rosenthal se adreseazã adresantului sãu, receptorului sãu, evreu ºi el: „Amândoi avem aceleaºi puncte de
referinþã care se vãd negru pe alb: literele17.” Da, chiar ºi legãtura dintre
evrei se poate baza pe litere. Literele „negru pe alb”, dar ºi scrisul negru
pe negru, cel care este în noi ºi nu poate fi pus în cuvinte, ci doar în percepþia intimã a sacrului. Lucru valabil ºi pentru evreul nepracticant, dar
care se considerã evreu prin moºtenirea rãmasã în ADN.
„Distanþa îmi permite sã-þi scriu, iar scrisul mã apropie din nou de
cele ce mã înconjoarã. Când scriu, simt în acelaºi timp ºi apropierea ºi
depãrtarea18”.
La fel ca Norman Manea, ºi Peter Rosenthal trãieºte ºi în afara
României ºi în România, o Românie a amintirilor, un fel de bibelou de
porþelan pe care amândoi se sfiiesc sã nu-l spargã odatã cu revenirea fizicã în þarã. Un bibelou deloc decorativ, un bibelou de vecinãtatea cãruia
s-au îndepãrtat prin propria voinþã, dar un bibelou imagine a propriei
lor vieþi. A tinereþii. „Distanþa îmi permite sã-þi scriu, iar scrisul mã
apropie din nou de cele ce mã înconjoarã. Când scriu, simt în acelaºi
timp ºi apropierea ºi depãrtarea.” Puþini dintre cei ce au posibilitatea nu
trec ºi prin experienþa revenirii nãscutã din iluzia cã trecutul poate fi
recucerit, cã aceea ar fi calea spre fericirea primarã trãitã doar în pântecul mamei, fericirea fãrã trecut ºi fãrã viitor, fãrã timp. Revenirea în
cãutarea imaginilor trecutului mai are ºi o altã cauzã: aceea de a justifica decizia plecãrii, de a liniºti îndoielile, de a privi cu condescendenþã ºi
duioºie imaginile locului unde s-a jucat copilul, copilul care a fost.
Un alt foarte asemãnãtor citat din Norman Manea, „Nu vreau sã
mã întorc pe meleagurile copilãriei, tocmai ca sã nu schimb imaginile
pe care le port în mine. […] Lumea amintirii e populatã de vii ºi de morþi,
de lucruri trãite, auzite sau citite. Ea e temelia nevãzutã pe care stau.19”

16 Idem, p. 117.
17 Idem, p. 25. Da, dar poate nu numai scrisul negru pe alb. Într-o conferinþã þinutã la
Universitatea din Bucureºti, Moshe Idel ne-a relevat misterul scrisului cu litere negre pe
fond negru.
18 Idem. p.47.
19 Peter Rosenthal, De-a lungul strãzii..., p.67.
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Percepþia diasporei din diaspora se suprapune peste trãirile din
diaspora precedentã, dând impresia cã nu s-a schimbat decât ghetoul,
lucru valabil ºi pentru evreul nepracticant: „În România aveam impresia
cã trãim parcã în afara societãþii, ca într-un fel de exil. Singurul avantaj
de a fi evrei era cã încercam sã ne convingem pe noi înºine cã mizeria
de acolo nu ne privea. Dar viaþa de zi cu zi ne spulbera cu uºurinþã iluziile, eram ºi noi implicaþi. Interesant e cã prietenii pãrinþilor mei continuã sã se simtã în exil chiar ºi în Germania: trãiesc, se distreazã, se cãsãtoresc numai între ei ºi sunt întotdeauna împreunã, aºa cum erau ºi
atunci, în România20”.
ªi, în cazul acesta, de ce a plecat Peter din România, de ce au plecat atâþi alþi evrei din România ºi din celelalte þãri ºi de ce nu au ajuns în
Israel, în þara lor, de ce s-au risipit în lumea largã?
„Orientarea spre Vest a fost urmarea directã a lipsei de conºtiinþã
de sine ºi de autodeterminare. O carte necititã, un volum ilustrat [sublinierea mea, G.S.), un disc, dar ºi o tablã de ciocolatã elveþianã sau o
pereche de Levis jeans, orice ne putea dezlãnþui dorinþa21”. O carte
necititã, un volum ilustrat – iarãºi scrisul, iarãºi supapa cãrþii.
Da, ºi pentru evreul evreu, omul problemã nepracticant, lucrurile sunt la fel: „Mã vãd rãsfoind filele îngãlbenite ale Bibliei, pe care
nu le-am putut descifra niciodatã. Înstrãinarea mi-a devenit tot mai familiarã. Îmi caut patria tocmai în sentimentul neîncetat al înstrãinãrii, în
senzaþia de a fi altcineva. Sunt sigur cã Ljubisa se simte exact la fel22.” Retractez: „Omul mai problemã”, întrucât ºi acest Ljubisa se prezintã ca un
om problemã. Doar cã sârbul, la fel ca evreul, nu sunt egali între ei, la fel
cum Holocaustul a nãscut la fel de profundã suferinþã ca ºi gulagul, dar
cele douã iaduri nu sunt nici ele egale. ªi nu sunt egale nici cu rãzboiul
din fosta Iugoslavie. La fel cum suferinþa niciunui om nu este egalã cu
suferinþa altui om. ªi iatã specificitatea omului mai problemã notatã
chiar de Rosenthal: „La prima vedere eram ca toþi ceilalþi. Acel alter ego,
eul meu evreiesc, era cu mine, cred cã-mi stãtea în dreapta ºi pânã azi
sunt sensibil în aceastã direcþie. Dacã cineva se apropie prea tare, mã
simt ameninþat23.” Da, dacã cineva se apropie prea tare, noi, oamenii
problemã, ne simþim ameninþaþi.

20 Idem. pp.33-34.
21 Idem, pp 24-25.
22 Idem, p. 86. Pomenitul Ljubisa este sârb, plecat din vâltoarea rãzboiului balcanic.
23 Idem, p.112.
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Alexandru Seres

Un patriarh al
poeziei franceze
Salah Stétié,
Cealaltã Parte arsã a celui prea pur/
L’autre Côté brûlé du très pur,
Editura Timpul, Iaºi, 2018

În vârstã de 91 de ani, tradus în aproape toate limbile Europei, dar
ºi în arabã, pomenit recent de Emmanuel Macron în discursul sãu rostit
cu prilejul Zilei Francofoniei, poetul ºi eseistul francez de origine libanezã Salah Stétié este prea puþin cunoscut în România, deºi ne-a vizitat
þara în mai multe rânduri, înainte ºi dupã 1989, fiind un admirator al culturii noastre.
O primã selecþie din lirica sa a fost publicatã în 2014, în volumul
colectiv Acolada poeþilor, apãrut în colecþia Biblioteca Arabã a Editurii
Proema (volumul conþine o selecþie de versuri din lirica a 17 poeþi
libanezi ºi 17 poeþi români contemporani). O antologie consistentã,
prima de aceastã anvergurã, a apãrut în primãvara acestui an la Editura
Timpul. Volumul bilingv Cealaltã Parte arsã a celui prea pur/ L’autre
Côté brûlé du très pur conþine 150 de poezii, selectate din zece volume,
alãturi de un numãr semnificativ de inedite. Aceastã apariþie i se datoreazã neobositei Denisa Crãciun, care a fãcut eforturi serioase pentru a-l
face cunoscut pe Salah Stétié în þara noastrã, publicând în mai multe
rânduri traduceri din poezia acestuia în revistele noastre de culturã.
Considerat unul dintre cei mai importanþi poeþi contemporani
din Franþa, cu o producþie liricã abundentã, cãreia i se adaugã o nu mai
puþin prodigioasã activitate eseisticã, Salah Stétié a fost, asemeni unui alt
mare poet francez, Saint-John Perse, diplomat de carierã. S-a nãscut la
Beirut, în 1929, când Libanul se afla sub protectorat francez ºi a fost de
tânãr atras de literatura francezã, tatãl sãu îndrumându-l în aceastã
direcþie. Dupã studiile universitare, ajunge cu o bursã la Sorbona. E
perioada când îi cunoaºte pe Cioran, Gherasim Luca, Ionesco ºi Paul
Celan. O relaþie specialã a avut cu Cioran, în vremea când acesta a deþinut,
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pentru scurtã vreme,
poziþia de director
de colecþie la editura
parizianã Plon. Frecventând saloanele literare ale vremii, în
special pe cel al
doamnei Suzanne
Tézènas, Stétié a legat
o prietenie strânsã
cu Cioran, reuºind
sã-l determine sã includã în colecþia
Cheminements de la
Plon o carte cuprinzând eseurile critice
publicate în reviste
ale maestrului sãu
spiritual Gabriel Bounure; volumul a apãSalah Stétié la reºedinþa sa din Tremblay-sur-Mauldre
rut în 1958, cu titlul
Marelles sur le Parvis,
aceasta fiind singura
carte a lui Bounure. Ulterior, Salah Stétié va intra în diplomaþie, devenind delegat permanent al Libanului la UNESCO, iar apoi ambasador
al Libanului în Maroc ºi Olanda. A publicat peste 100 de volume, din
care aproape jumãtate sunt de poezie. Opera sa este încununatã cu numeroase distincþii, printre care Premiul Max Jacob, Marele Premiu al
Bienalelor Internaþionale de la Liège ºi Premiul Saint-Simon. În 1995
primeºte Marele Premiu al Francofoniei, acordat de Academia Francezã,
iar în 2016 i se acordã Legiunea de onoare în grad de Mare Ofiþer.
Denisa Crãciun a realizat o selecþie amplã din creaþia liricã a lui
Salah Stétié, traducând poeme din volumele Apa pãstratã la rece
(1973), Inversarea arborelui ºi a tãcerii (1981), Cealaltã parte arsã a
celui prea pur (1992), Logodna prospeþimii (2003), Fluiditatea morþii
(2007), Pasãrea înaripatã a lucrurilor (2010), Dintr-o limbã (2013),
Fiinþa (2014), Vara marelui nor (2016), Metafizica albastrului (2017),
la care a adãugat, graþie relaþiilor sale de prietenie cu autorul, o secþiune
de poeme inedite. Antologia este însoþitã de o introducere comprehensivã în opera poetului, intitulatã: „Salah Stétié – Eternitatea în cuvinte”,
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cu numeroase exemplificãri ale temelor abordate, care sunt cele eterne,
vechi de când lumea, ale marilor poeþi: dragostea, viaþa, moartea. Care
este credo-ul acestui poet arab care se exprimã, asemenea lui Cioran,
într-o francezã desãvârºitã? Salah Stétié se intersecteazã în mod neaºteptat, în profunzimea convingerilor sale, cu Mircea Eliade: „Sã ne înþelegem bine: nu am niciun credo, nu aparþin de nicio bisericã, de niciun
templu ori moschee. Dacã existã vreun zeu, estimez cã el este intangibil
prin mijloacele noastre. Dumnezeu este ascuns. Deus absconditus.
Totuºi percep peste tot în jurul meu urmele ºi semnele sacrului ºi aceste
urme ºi semne le interoghez ºi ele mã interogheazã pe mine.” Iar prin
interesul pentru cãutãrile ºi neliniºtile marilor mistici, se întâlneºte cu
întrebãrile lui Cioran: „Misticii de orice obedienþã, chiar ºi aceia din
afara cercului celor trei religii abrahamice, mã pasioneazã: ce au întâlnit
ei în drumul lor? Ce i-a fãcut sã-ºi suspende pasul de pe drumul lor pentru a încerca accesul vertical? La fel fac ºi poeþii, ºi ei de asemenea deþinãtori ai verticalitãþii.”
Poemele dense ale lui Salah Stétié, mizând pe iradierea unor cuvinte-simbol folosite cu predilecþie (lampa, norul, calul) sunt pline de
un erotism magnetic, ca în versurile urmãtoare din volumul Vara marelui nor: „Îmi plac la tine, femeie ce treci repede, lampã blândã/ Urcuºurile pântecului tãu domolite de mare// E aici o pasãre de visare, o urmã
de sânge/ ªi îmi place de la pasãre o panã evazivã// S-ar zice cã e grâu
foarte fin la crepuscul/ De lânã mãtãsoasã împrejurul sceptrului pur//
Pulverizat sceptru al unitãþii, bastonul!/ Într-o þarã în care se vorbeºte de
iubire// ªi suveranã limba/ Suveranã rana/ Dormind cu genele plecate//
O tu, copil infantã/ Între coapsa ta ºi cealaltã coapsã e apa lumii/ Între
coapsa ta ºi cealaltã coapsã e un oraº/ Trandafirul, nepreþuitul tãu trandafir ºi roua lui/ Unde vine, o tu, cea doritã, sã trãiascã ºi sã moarã umbra
mea” (Rãnitã roºu). Traducerile realizate de Denisa Crãciun urmeazã
cu fidelitate originalul, recreând cu sensibilitate atmosfera ºi forþa iradiantã a poemelor lui Salah Stétié.
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O personalitate controversatã

În prima ºi excelenta sa carte, Memorialistica detenþiilor postbelice
româneºti (Ed. Ratio et Revelatio, 2015), Maria Hulber reuºeºte sã stârneascã interesul cititorilor pentru avatarurile vieþii neobiºnuite a pastorului Richard Wurmbrand. Demersul ei a debutat cu o anume prudenþã,
câteodatã a renunþat la ea, animatã de admiraþie, dar subminatã de teama
trecerii cu vederea a unor adevãruri esenþiale, însã deconcertante, care se
cereau relevate.
Maria Hulber ºi-a respectat – în masivul volum documentar, recent
apãrut: În sfera tãcerii. Richard Wurmbrand în dosarele Securitãþii –
normele pe care ºi le-a impus. A acceptat, cu înþelepciune, sã se apropie, sã
arunce punþi spre o personalitate controversatã, admiratã ºi respectatã de
unii, negatã ºi repudiatã de alþii, iertatã, dar în acelaºi timp ºi blamatã. S-a
lãsat impresionatã de suferinþele îndurate, dar nu a trecut cu vederea
orgoliul nemãsurat al pastorului Wurmbrand.
Amplul studiu introductiv al celei de a doua cãrþi dezvãluie intenþia
autoarei de a recurge la un exerciþiu de comparaþie intertextualã, punând
faþã în faþã cele douã tipuri de consemnãri: documentul ºi mãrturisirea
subiectivã, revelatoare prin obiectivarea acestei subiectivitãþi, cu certe elemente generalizatoare.
„Pânã la deschiderea arhivei fostei Securitãþi, personalitatea complexã, proteicã, a lui Richard Wurmbrand, luminile ºi umbrele vieþii sale
erau cunoscute doar din apariþiile publice ºi din propriile mãrturisiri, meditaþii ºi predici publicate dupã plecarea definitivã” din þarã, la 6 decembrie
1965. Cãrþile sale au un nucleu tematic comun, ele descind în „abisul
evanescent al temniþelor comuniste, unde sufletul omului se desluºeºte în
capcana tuturor angoaselor ºi vulnerabilitãþilor sale”. Pe lângã tortura fizicã, cea psihologicã „e mult mai rafinatã”, având consecinþe greu de evaluat
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pe termen lung. Atent observator ºi doct comentator,
autoarea noteazã: „Contradicþia, conflictul sufletesc ºi
intelectual ni-l reveleazã pe Richard Wurmbrand [în
scrierile sale] ca pe un rafinat cunoscãtor al arhetipului dostoievskian, ce-ºi activeazã […] în volumul
emblematic, Dacã zidurile ar putea vorbi, cele mai
fine resorturi ale cunoaºterii de sine, trasând deopotrivã limitele introspective: „«o autoexaminare completã
ºi obiectivã este practic imposibilã, iar aceasta datoritã faptului cã eu sunt, în acelaºi timp, examinatorul ºi examinatul»”. Este aici „o adevãratã politicã a îndoielii” în predicile sale despre universul carceral, cititorul fiind invitat la reflecþie, „la o dezbatere gravã, la
un subtil dialog cu sinele ascuns”. Confesiunile sale
devin „autentice exerciþii de supravieþuire” cu atât mai
mult, cu cât „imersiunea în viziunile fantasmatice pare
inevitabilã. El îºi aseamãnã „destinul ºi vocaþia” cu ale
profetului Ieremia, „sugerând voalat ºi tentativele de
recrutare: «Comuniºtii mi-au propus sã joc un rol aseÎn sfera tãcerii.
Richard Wurmbrand mãnãtor cu cel al lui Ieremia […] La fel ca lui Ieremia
în dosarele
ºi mie mi-a fost ruºine sã primesc avansurile sau favoSecuritãþii,
rurile lor. Fraþii mei ar fi spus despre mine cã sunt un
Ediþie îngrijitã ºi
studiu introductiv de trãdãtor»”.
În scrierile sale memorialistice „«celula subpãMaria Hulber,
Ed. Ratio et Revelatio, mânteanã»” devine „o reflexie metonimicã a tuturor
2018
camerelor de detenþie prin care a trecut”. Astfel „celula singuraticã” este fie „Carcera, camera de pedeapsã”
fie „Calvarul bolii, al suferinþelor fizice ºi stãrilor halucinatorii provocate de crizele tuberculozei”. El refuzã
tãcerea, pentru cã „a tãcea înseamnã acceptarea
supunerii ºi cãderea în abisul deznãdejdii. Atitudinea
capului plecat rãmâne periculoasã”. Omul intrat în
închisoare e „asemenea blocului de piatrã cizelat ºi
modelat de un sculptor divin”. De aceea, autoarea are
convingerea cã mãrturiile pastorului, publicate dupã
eliberarea din universul concentraþionar comunist,
„stau mãrturie în sprijinul acestui proces interior de
spiritualizare, posibil în cea mai contradictorie ºi mai
ostilã dintre dimensiunile lumii noastre”.
Volumele lui Richard Wurmbrand îi sunt cercetãtoarei un suport esenþial, ele sunt vocea încarcera-
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tului, a torturatului, a omului pentru care credinþa a însemnat forþã, rezistenþã, speranþã. Cu acribia ºi seriozitatea care o caracterizeazã, în haosul
arhivelor, Maria Hulber a pus ordine, a cercetat documentele emise în
regim penitenciar, rapoartele gardienilor, procesele-verbale de percheziþie, fiºele medicale. În cel dintâi volum al sãu, autoarea subliniazã cã memoriile postcarcerale conduc spre configurarea unei literaturi ce recompune
din memorie un microcosm, pe fundalul cãruia s-au proiectat dramaticele
experienþe individuale ale deþinuþilor politici. Acestei literaturi i se circumscriu ºi cãrþile pastorului. În Cu Dumnezeu în subteranã (1991) el remarca
efectul dezumanizant al aplicãrii pedepselor asupra gardienilor de la
Gherla, unde aceºtia par a fi fost îmbãtaþi de „«iluzia puterii absolute»”,
mirosul sângelui victimelor torturate le „«stimuleazã instinctele primare,
animalice»”. „Biciuirile” au un efect „«abrutizant asupra gardienilor, stãpânii
noºtri»”. Sângele ºi aºa-zisa putere asupra celor lipsiþi de apãrare „«pãrea sã-i
aþâþe chiar ºi pe cei mai buni dintre dânºii, asemenea bãuturii»”, dar ºi mai
periculos ºi mai de nestãvilit erau consecinþele în plan moral: „«ei duceau
în fiecare zi otrava cruzimii din puºcãrie în afara ei»”, rãspândind-o în familie ºi societate.
Pastorul, observator atent ºi bun cunoscãtor al naturii umane, remarcã anumite forme de agresiune ritualicã la care au fost supuºi în închisoare,
mai ales preoþii. Gardienii beþi i-au primit cu lovituri de bâte ºi continuarea
ritualului a însemnat cã „fãcea parte din plãcerile ºi obiceiurile caraliilor”.
Cei cãzuþi la pãmânt nu-i impresionau, nu-i dezarmau, ci continuau sã-i loveascã, pe unde apucau, cu bocancii.
Richard Wurmbrand, evreul convertit la creºtinism ºi hirotonisit pastor, este condamnat, în 1948, la 20 de ani de muncã silnicã. „Pentru Securitate, convertirea lui va fi însã asimilatã unei activitãþi camuflate de spionaj”. Amnistiat în 1956, în 1959 este condamnat la 25 de ani de închisoare.
Este eliberat în 1964, în urma decretului de graþiere a deþinuþilor politici.
Fiecare însemnare a pastorului îºi are corespondent în documente
din dosarele Securitãþii, dar, ca formã ºi conþinut, acestea sunt rezultatul
reflectãrii realitãþii într-o oglindã deformatoare, nãscãtoare de monºtri – de
minciuni. În documente, cicatricile rãnilor, ca urmare a torturilor, sunt
cotate drept cicatrici, consecinþe ale unor intervenþii chirurgicale la care
nu a fost supus niciodatã.
Dupã plecarea definitivã din þarã, noteazã autoarea, s-a stabilit la Los
Angeles, în Glendale, unde þine predici în cadrul Bisericii Luterane. În faþa
Comisiei pentru Securitate Internã a Senatului SUA, la 6 mai 1966, „face
declaraþii cutremurãtoare, […] arãtându-ºi cele 18 cicatrice rãmase în urma
bolii ºi a condiþiilor inumane de detenþie din închisorile comuniste din
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România. Despre aceste semne adânc încrestate pe trupul sãu, asemenea
unor stigmate, afirmã: «Ajunge sã ºtiþi cã atunci când doctorii din Oslo mi-au
vãzut cicatricele de pe trup, urmare a celor îndurate prin închisori, au spus
cã este un adevãrat miracol faptul cã mai sunt în viaþã. Conform ºtiinþei
medicale trebuia sã fiu mort de mult»”.
Pe toatã perioada detenþiei s-a încercat determinarea lui, chiar silirea,
de a colabora cu anchetatorii, inclusiv prin administrarea de droguri.
Pentru a contracara efectul lor, „printr-un exerciþiu opus practicilor mnemotehnice”, îºi provoacã „o formã de amnezie voluntarã. Refuzã sã-ºi aminteascã ceea ce ºtie ºi reuºeºte sã-ºi scoatã din minte informaþiile dorite de
anchetatori”. Pastorul relateazã episodul drogãrii lui; sub pretextul
înrãutãþirii bolii sale, tuberculoza, – fapt real de-altfel – i s-a administrat un
nou medicament, care-i provoca „«un somn lung, plin de vise plãcute.
Când mã trezeam, mai primeam o capsulã»”. O posibilã explicaþie a rezistenþei sale la drog s-ar putea afla în consecinþele tuberculozei care-i anihila
efectul.
Paradoxul se aflã la baza mãsurilor luate de torþionari ºi judecãtori.
Deºi în perioada proceselor e susþinut doar prin injecþii întãritoare, continuã a fi considerat un „deþinut periculos”.
Receptivã ºi profund impresionatã de suferinþele provocate prin torturile fizice, autoarea noteazã: „În aceastã viziune infernalã, Gherla devine
o colonie penitenciarã în sens kafkian, unde trupul este expus, tocat, mãcinat în cruzimi inimaginabile”.
Schingiuirile, suferinþele îngrozitoare, negate în documente, le alinã
unii medici, în special o doctoriþã, „îngerul acestei închisori”–sanatoriu de
la Târgu-Ocna, care ºi-a riscat libertatea introducând clandestin medicamente ºi salvând vieþi. „Imaginea luminoasã”, pe care o evocã autoarea, subliniazã calitãþile sufleteºti ale medicului ºi chiar dacã notele de portret dobândesc „nuanþe angelice ºi delicate”, ea rãmâne o prezenþã activã ºi fermã
pentru deþinuþi. Pentru Richard Wurmbrand „e un semn al divinitãþii, iar
gesturile [ei] dobândesc semnificaþii hierofanice”. Aprofundându-ºi analiza, Maria Hulber observã cã repetiþia cuvântului înger are valenþe expresive metaforice, care trimit la etimologia cuvântului. În limba greacã,
cuvântul angelos desemneazã noþiunea de mesager, iar doctoriþa de la
Târgu-Ocna a fost perceputã de deþinuþi „ca un sol al lui Dumnezeu”.
Deja, în prima carte a sa, Maria Hulber, în capitolul Revelaþia credinþei ºi experimentele mistice, constata cã în sufletul fiecãrui condamnat
„exista nostalgia comunicãrii, a speranþei cã rãul nu a cotropit întreaga
lume”, astfel cã „vocaþia spiritualã este laitmotivul unor scrieri despre descoperirea credinþei mântuitoare.” În argumentul sãu la cea de-a doua carte
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„În sfera tãcerii”, ideea este reluatã în sensul cã metafora „«în sfera tãcerii»”,
decupatã dintr-o predicã a pastorului – „«Dumnezeu m-a aºezat în sfera tãcerii»” – „sintagma se poate interpreta ca o antifrazã. Dincolo de sensul aparent existã o intenþie contrarie, manifestatã prin dorinþa mãrturisirii,
prin nevoia acutã a unei repetate exprimãri a adevãrurilor prea mult timp
ocultate în strivitoarea tãcere a temniþelor”.
Alãturi de alþi deþinuþi, Richard Wurmbrand mãrturisea cã a avut viziuni, ecouri ale vieþii sufleteºti izvorâte dintr-un puternic instinct de supravieþuire. Într-o noapte a vãzut „«o mare ceatã de îngeri»”, venea spre patul
lui, «cântând un imn de iubire»”; sunt experienþe mistice trãite de deþinuþi
din cauza „îndelungatei singurãtãþi, a înfometãrii ºi a bolilor netratate”. Reversul unor asemenea viziuni înãlþãtoare erau „fantasmele demonice”. „«Îi
simþeam prezenþa»”. „«Era întuneric ºi frig ºi el îºi bãtea joc de mine. Celula
mea devenise un loc unde jucau stafiile »” ºi încearcã „un exerciþiu de exorcizare prin lirism”.
Evadarea din realitatea dominatã de cei trei f – foame, frig, fricã – se
face prin fantezie ºi creaþie sau, în cazul lui Wurmbrand, prin dans. „Dansul
devine o formã de celebrare a divinitãþii ºi o modalitate de exprimare a bucuriei”, scrie autoarea. „«De atunci rareori lãsam sã treacã o noapte fãrã sã
dansez. Cu toate cã niciodatã n-am fost rãsplãtit pentru asta, am compus
melodii, le-am cântat încetiºor ºi am dansat pe propria mea muzicã, gardienii s-au obiºnuit cu aceasta»”.
Sensibilã ºi inteligentã, atentã, capabilã sã atingã ºi sã înþeleagã profunzimea textului ºi semnificaþiile multiple ale cuvintelor, Maria Hulber
remarcã virtuþile curative ale dansului, în sensul cã „dansul însoþeºte meditaþiile nocturne, înlocuind starea de singurãtate cu cea de trãire în orizontul spiritual al credinþei mântuitoare. Nevãzutã, divinitatea îºi face simþitã
prezenþa în spaþiul celulei prin transformãrile benefice produse în starea
de spirit a mãrturisitorului”. Cuvintele ei consunã cu destãinuirea pastorului: „«Comuniºtii cred cã fericirea se întemeiazã pe satisfacþii materiale, dar
eu, singur în celula mea, îngheþat, înfometat ºi îmbrãcat în zdrenþe, dansam
de bucurie în fiecare noapte»”.
Este aici o lapidaritate admirabilã, o concentrare, în câteva rânduri, a
unor stãri, a unor sentimente; se comprimã un potenþial lãuntric foarte
bogat, acumulat în câteva decenii dramatice, sunt reflecþii asupra soartei
omului prins în cleºtele nemilos al istoriei.
Prin ieºirea din universul carceral fostul osândit nu-ºi redobândeºte
însã starea de libertate, pentru cã oricum se va confrunta „cu mecanismele
de urmãrire, infuzate la nivelul întregii societãþi”.
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Studierea sutelor de documente o îndreptãþesc pe autoare sã acrediteze ideea cã urmãririi stricte, controlului de tipul „panopticonului exercitat în penitenciar, îi ia locul un model perfid de supraveghere a celor eliberaþi din detenþia politicã, exercitat în cercuri concentrice, de la stratul individual pânã la cel al colectivitãþii în care trãiesc: viaþa intimã, universul
familial, grupul celor apropiaþi prin interese ºi preocupãri, sfera de relaþii
afirmate în plan social”. Ea considerã îndreptãþit ca „titlul acestei secþiuni
[Sub semnul lui Polonius] sã propunã o asociere, deloc întâmplãtoare, cu
personajul din piesa Hamlet a lui William Shakespeare”. Cele douã scrieri
ale marelui Will, Hamlet ºi Furtuna, sunt cel mai des evocate în predicile
lui Wurmbrand. Revelaþia adevãrului e trãitã de eroi la vârste diferite.
„Hamlet, motivat de înalte principii ºi valori umane în care se regãseºte,
atinge sublimul prin asumarea destinului tragic pânã la ultima sa consecinþã. Prospero se salveazã graþie înþelepciunii dobândite la vârsta senectuþii. Între aceste personaje luminoase jaloneazã însã indivizi ai subteranei,
ai jocurilor de culise ºi ai mistificãrii, cabotinii ºi uzurpatorii, tot atâtea
ipostaze ale lui Polonius actualizate în realitate”. Dosarele, cu meticulozitate studiate, îi au în miezul preocupãrilor, pe aceºti informatori, cu nume
conspirative, dublaþi de ofiþerii de Securitate, cãrora cu aservire le
furnizeazã informaþiile. Nicio circumstanþã atenuantã nu se poate gãsi
turnãtorilor, mai ales cã din notele unora dintre ei rãzbate „o cutremurãtoare voluptate a delaþiunii ºi a sãvârºirii rãului cu premeditare”. Tot astfel
ºi informaþiile aºa-zis benigne au declanºat, la rândul lor, proceduri „de
urmãrire, arestãri în serie ºi grave efecte punitive”.
Neîndoielnic, apariþiile ºi intervenþiile publice în întreaga lume ale
lui Richard Wurmbrand, activitatea sa de misionariat ºi de luptã împotriva
comunismului ºi a totalitarismului de orice naturã ideologicã, cãrþile ºi articolele sale sunt pe de o parte, un material bogat de cercetat pentru intervalul de timp 1970 – 2001, când s-a stins din viaþã în SUA, iar pe de altã parte,
elemente de declanºare a unei aprige campanii de compromitere a sa.
Volumul documentar alcãtuit de Maria Hulber ºi impresionantul
studiu introductiv devin „un instrument de abordare documentarã, util
acelor cercetãtori care vor scrie lucrãri monografice ºi articole ºtiinþifice
cu atât mai mult, cu cât documentele sunt redate în integralitatea lor, într-o
reproducere cât mai fidelã faþã de forma iniþialã, similarã modelului
„anastatic”. Consistenta parte documentarã respectã criteriul cronologic,
singurul în mãsurã sã facã ordine în haosul birocratic al fostei Securitãþi ºi
sã arunce spoturi de luminã în tenebroasa ei alcãtuire.
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Un nou volum de poeme se adaugã creaþiei lirice a Rodicãi Braga
care, de la debutul surprinzãtor din 1986 cu Commentarius perpetuus, un
dialog poetic inedit cu Mircea Ivãnescu, însumeazã pânã acum unsprezece
volume de versuri: Commentarius perpetuus, Neliniºtea cuvintelor
(1995), A doua neliniºte (1997), Stacojiu (2000), Visul bufniþei (2003),
Fãptura de raze (2007), Senin ca-n ou (2009), Umbra din cuvânt (2014),
(Picãtura de arsenic (2015), Timp în derivã (2016), Ametist (2017).
Poemele din cele mai recente volume, Picãtura de arsenic ºi Timp
în derivã, focalizate pe motive universale, viaþã/ moarte/ iubire, propun o
liricã reflexivã în care frenezia trãirilor, spaimele existenþiale din primele
volume se diminueazã treptat, fãrã a pierde nimic din palpitul vieþii.
Ametist modificã registrul inspiraþiei poetice, poemele fiind în
majoritate dedicate nepotului autoarei, continuând astfel linia tematicã
deschisã cu Fãptura de raze, un elogiu al pruncului, metaforic „fãptura de
raze”, simbol al puritãþii originare a lumii.
Iubirea ºi uimirea faþã de pruncul din Fãptura de raze se regãsesc în
Ametist. Poeta surprinde candoarea copilului, în legãturile încã neînþelese
ale acestuia cu lumea din preajma sa, inclusiv cu animalele de companie,
precum pisica: „ea îþi gustã zãpada/ fiinþei ºi se rãsfaþã/ cu rãcoarea
arzândã./ pisica îºi toarce iubirea/ ca pe un vis colorat,/ se lasã
înfãºuratã/ în moliciunea pufoasã,/ ea ºtie cã-n iubirea ce-i porþi/ e o
înþelegere nebuloasã,/ din care doar voi vã-nfruptaþi/ prin aceeaºi candoare legaþi.”
Copilul e o fãpturã de basm, contemplatã cu nesfârºitã uimire ºi tandreþe, metaforic cãpriorul, rândunelul, pasãrea mãrii ºi a soarelui. Iubirea
autoarei îi transfigureazã fãptura în limbajul delicat ºi metaforic al sensibilitãþii poetice, în cuvintele de o rarã delicateþe prin care e surprinsã firea lui
iscoditoare. Inocenþa acestuia are un efect de catharsis asupra sufletului
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poetei: „mã priveºte din transparenþa/ verzuialbãstruie a inocenþei/ ºi ochii lui/ în apa lor vie
mã purificã.”; „mã întreabã lucruri negândite: /
„unde stã apa din cer?/ dar pãmântul, acolo, în
senin?/ de ce numai dumnezeu e nemuritor?/
infinitul încape în mintea omului? ”
Dialogul poetã-nepot, de un farmec aparte,
aminteºte de povestea Arthur ºi prietenii, dedicatã de Rodica Braga fiului mai mic, frustrat de
afecþiunea mamei, care investeºte prea mult timp
în scris. În poemul greu cu gândurile cãpriorului, locutor ºi intelocutor îºi inverseazã polii, adult
ºi copil sunt rând pe rând izvorul interogaþiilor ºi
reflecþiilor, dezvãluind totodatã profunzimea uluitoare a unei minþi de copil: „cãpriorul e un fel
de fãclie/ aprinsã ce pârjoleºte/ totul în jur/ pentru a-ºi face loc în lume./ rapid, locul lucrului
ars/ e luat de o altã curiozitate/ ce-l nimereºte/
din plin ca un fulger./ „vrei sã-þi spun eu/ cum
vãd asta?” mã întreabã grãbit/, ca un uliu ce-ºi
ia prada din zbor/ ºi-i simt fâlfâirea/ din aripi,
mirositoare/ a înþelegeri ascunse./ „infinitul e
ceva pe care nimeni/ nu-l poate ajunge”./ bine
dar el e ºi spaþiu,/ îi spun eu timoratã./ „asta cu
spaþiul e aºa:/ nimeni nu va ajunge vreodatã/ la
marginea lui, pentru cã,/ de oriunde începe o
altã margine./ e ca un abur în care distingi/
doar dacã înaintezi prin el/ ºi, cu cât înaintezi,/
el se face mai mare,/ mai lat ºi mai lung./ cum sã
încapã într-o minte de om?”/ încape gândul
despre el,/ continui eu./ „infinitul poate fi gând?/
dar ce este gândul?”/ mã întreabã neobosit
cãpriorul/ ºi mã înghite/ în privirea lui concavã/ ºi pufoasã ca un nor.”
Alãturi de vechi motive obsedante precum
timpul, iubirea, lumina, singurãtatea, sfârºitul, cuvântul, evocate în tonalitãþile interogativ-reflexive
specifice Rodicãi Braga, în Ametist apar altele noi:
libertatea, asfinþitul, Creaþia, nostalgia, umbra, divinitatea, ispita, piaþa, ametistul; dar ºi modalitãþi
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inedite de expresie, preluate din lirica popularã, precum strigãtura prin
care poeta îºi face autoportretul: „fost-am lunã-secerã,/ fost-am gol de ciuturã,/ fost-am piatrã rece, grea,/ fost-am soare undeva,/ fost-am cer cuprins de friguri,/ fost-am salcie cu fluturi,/ fost-am ranã în pãmânt/ ca
fântânile adânci,/ surghiunite printre stânci” (floare de ger).
Cuvintele, motivul atâtor poeme scrise de Rodica Braga, rãmân încã,
alãturi de iubirea arhetipalã ca dar ontologic ºi dor nestins (ca nisipul
uscat), singura ºansã de salvare a fiinþei predestinatã morþii. În ciuda
fragilitãþii, uzurii, imperfecþiunii, tocirii neîncetate în limbaj, ele nu-ºi pierd
capacitatea de a (re)crea, eternitatea sacralã, sunt vii ºi maleabile (salvarea
cuvintelor): „chiar de-s zdrobite, ciobite, la fel le gãsesc, puþin aiurite, dar
vii, deºi fragilitatea le face nedemne de încredere, ca orice lucru ce-ºi
exhibã nepermis inefabilul.” ªi, totuºi, teama de stingerea lor transpare ca
o veche neliniºte în melasã.
Inedite ºi surprinzãtoare ca viziune poeticã sunt poemele închinate
pieþii, concert în piaþã (I), concert în piaþã (II): „mulþimea topitã în
rãºina/ tristeþii, se clatinã ameþitã./ cântecul e pe sfârºite, vocea/ e doar
mãrgean zdrobit,/ roºul ei abia mai pâlpâie/ ºi dispare ca un strop de
sânge/ de-o limbã asprã atins./ tobele îºi înalþã fumul/ când gros când
subþire,/ prin aerul despuiat de orice/ rezistenþã. ritmuri de la începutul/
lumii, ritmuri pure, imaculate,/ ca primul þipãt al pruncului,/ piaþa, strivitã sub greutatea vrãjii,/ abia îºi þine suflarea, încolãcitã/ în fiorii dureroºi ai mãduvii stârnite./ târziu, foarte târziu, aplauzele/ þâºnesc ca un
hohot de plâns.” Piaþa e topos al amalgamului de fiinþe ºi mirosuri, pe care
copilul îl respinge, preferând singurãtatea.
Iubirea faþã de nepot ºi fii constituie seva poemelor din Ametist.
Autoarea reflecteazã la soartã, dragostea ºi durerea de mamã, înstrãinare ºi
devenire, la rostul femeii de a plãmãdi, iubi ºi suferi.
Surprinzãtor la Rodica Braga e înveliºul gândului, cuvântul, ce nu-ºi
pierde frãgezimea când reia un motiv obsesiv, precum singurãtatea (singurãtate), iubirea (absenþa ta), fiinþa (lunecãtoare fiinþa), timpul (respiraþia
timpului), ninsoarea (gri cu pistrui), lumina (ne zvântãm în luminã).
Întregul volum stã sub semnul unei pietre preþioase, ametistul, piatrã misticã prin culoarea sa violetã, simbol al perfecþiunii spre care tinde
poeta, la fel ca diamantul (ametistul): „þin în mânã un ametist/ de o formã
alungitã, perfectã/ în transparenþa-i splendidã,/ o scriere incifratã se rãsfaþã în neºtire”. Între albul diamantului ºi violetul ametistului se situeazã
ontologic poeta pe traiectoria destinului sãu.
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„Miracolele au mereu viaþã scurtã”

Viaþa de rezervã a fiecãruia dintre noi (dacã ea existã, cãci la fel de
bine poate fi refuzatã ori anihilatã de lipsa imaginaþiei), este, în aparenþã
cea pe care ne-o dorim a fi idealã, paralela celei reale, veritabilã hiperboree dãtãtoare de ataraxii amãgitoare ºi hedonisme înºelãtoare, corespondenta unei utopii deopotrivã incitante ºi seducãtoare. Cu deosebire poeþii (dar sã nu fim exclusiviºti, ºi alþi reprezentanþi ai artelor frumoase), cad cu uºurinþã în plasa revelaþiilor tumultuoase ºi a capcanelor
euforice, de nu cumva ei înºiºi se aruncã tandri ºi voluptuoºi, unii în
flãcãri, alþii în tulburi tenebre (de nu mai rãmâne nici scrumul din
scrisul lor), acolo unde „trândãveºti, ucizi ºi visezi”, dupã cum
recunoaºte ºi autorul cãrþii de faþã, Ion Cristofor, în speranþa unei epifanii ori a unei iluminãri necesare actului creator. Cã unii o fac mai cu
folos, cã alþii nu, pentru cititorul avizat nu mai reprezintã o dilemã, talentul fiind acela care, suveran, decide necesara diferenþã. Dovadã cã
poetul clujean Ion Cristofor o face cu folos ºi har este noua sa apariþie
editorialã, bilingvã, „VIDA DE RESERVA/VIAÞA DE REZERVÃ”, apãrutã
la Editura Napoca Star, 2018, Cluj Napoca, tradusã în catalanã de prolificul poet Pere Besso, dupã cum putem afla de pe coperta a patra a cãrþii.
La prima citire, poetul pare (chiar este!) un rãtãcitor romantic
printr-o lume schimonositã de aberaþii calcifante ºi urâþitã de stupizenii
protocolare, proiectatã în mentalul locutorului ca topos acromatic,
tarat pânã la saþietate de turpitudine ºi incertitudine, cu greu ejectabile
de un reflectant lucid, conºtient, ce refuzã palinodia de lungã duratã,
adept al meliorismului urgent ºi inconturnabil, veridic ºi de bunã calitate. Este radiografia nu numai a toposului imediat, dar ºi autoscopia
eului liric dispus în a-ºi înregistra atent intensitatea ºi anvergura dezamãgirilor care, asemenea tentaculelor unor vietãþi subacvatice
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cotrobãie „mãruntaiele realitãþii” (p.11), în
speranþa descoperirii cauzelor propriei redempþiuni, sau, mai degrabã, ale acelei vida de
rezerva în care poetul crede sau simuleazã
speranþa recuperãrii a ceva ce cu greu mai
poate fi salvat într-o lume buimacã, nãucã, definitiv alteratã. Aici s-ar putea face o paralelã
între Viaþa de rezervã a lui Ion Cristofor, ºi Viaþa fãrã nume a lui Ioan Moldovan (titlul cãrþii
de debut al poetului de la „Familia”), cãci asemãnãrile de abordare a realitãþilor imediate ºi a
simbolisticii justiþiare sunt aproximativ
aceleaºi, se întrepãtrund fin prin þesãtura viziunilor poetice ºi a tectonicii exasperãrilor existenþiale, deosebirile fiind de sondare ºi percepþie a stãrilor emoþionale ºi vizuale, mai de
suprafaþã la poetul clujean, mai tensionate ºi
mai viscerale la poetul orãdean, acolo unde implozia derizoriului este mai mult metafizicã deIon Cristofor,
cât fizicã ºi unde traseul liric are sens ºi subsVIDA DE RESERVA/VIAÞA tanþã de la epiderma lucrurilor spre miezul neDE REZERVÃ,
bulos al lor. Dar nici Cristofor nu se dezice prea
Editura Napoca Star,
mult de miezul amar al senzaþiei ºi revoltei, traCluj Napoca, 2018
seul lui fiind, uneori, unul invers, de la visceral
spre limitele exterioare ale materiei, lava incandescentã devoalându-ºi identitatea doar atunci
când ajunge la suprafaþa lucrurilor ºi când se
imprimã adânc pe retina ocularã a privitorului
incitând memoria afectivã a cititorului. Este o
bufoniadã perpetuã ce exultã ubicuu în preajma
autorului, aureolând labirintul cotidian cu mistere nu de tot descifrabile ºi cu (în)semne prevestitoare de rãu augur, unicul refugiu fiind singurãtatea („urlu neauzit/ între patru pereþi/ în
urechea imensã a singurãtãþii”), oazã existenþialã a refulãrilor acumulate în timp/de timp,
ºi a defulãrilor exhibate metodic, analitic, în
tribulaþii relevatoare de pandemii ce se extind
pânã dincolo de limita suportabilului. Se ajunge
la starea de lehamite cronicã, generatoare de
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abulii controlate ºi de urgii cenzurate cu arta bunului samaritean predispus, parþial, la reconciliere, poetul neforþând nota intimã a oentitãþilor cu care vine în contact,dar nici detaºându-se sfidãtor de ele, impactul fiind, totuºi, unul terifiant, generator de concluzii amare, triste,
incitatoare de poeme a cãror litotã persistã suveran în cadrul volumului, desfoliind posibila sau noua viaþã personalã, care numai de rezervã
nu poate fi, din moment ce este atât de palpabilã, de vizibilã ºi atât de
coerentã, deºi poetul simuleazã contrariul: „Nu sunt eu cel ce mã înec
în oceanul unei lacrimi/ Nu sunt eu bãrbatul ce se spânzurã în grajdul de vite/ Nu sunt eu cel care aprinde acum o lumânare./ Sfântã
maicã a spaimelor/ Nu sunt eu cel ce naufragiez în noaptea întunecatã/ ªi vai nu sunt eu cel ce nu se poate întoarce/ În trupul celui ce-a
scris aceste cuvinte/ Ce tremurã ca fluturele pe faþa unui soldat adormit”.
Anamnezele se concentreazã în meteorice declicuri, care au darul
de a ilumina inocenþa copilãriei („Îºi aduce aminte de sania ta de copil/
De pãrul alb al bunicului”), atunci când refugiul analgezic în poezie
transgreseazã limita traumei, în speranþa unei iluzorii grãdini a deliciilor, aditiv diseminat cu parcimonie doar printre cei aleºi a considera
arta poeticã un al treilea ochi al lui Dumnezeu. Evadarea din real se produce la vedere, nu fãrã sacrificii ori regrete, entropia fiind una aparent
facilã, dar necesarã, pe alocuri chiar dureroasã („cum durerea-ºi deschide mugurii-n carne”), în contextul în care epifania metamorfozeazã
stãrile poetice, dându-le carnaþie ºi elevaþie.
Autorul nu uitã a ironiza coroziv democraþia noastrã originalã,
poemele fiind adesea veritabile pamflete saturate de aciditãþi gravate în
realitatea imediatã ºi contondentã („poþi sã-þi închiriezi o mãtuºã
Tamara/ un rinichi o inimã un mistreþ/ o femeie gonflabilã”), ori
îndreptate împotriva unor instituþii cu ºtaif, a cãror prestigiu cãzut în
derizoriu s-a deteriorat sub indulgenþa ºi nepãsarea semenilor, precum
în acest lapidar poem intitulat Ecologie: „Academia/ mãreaþa noastrã
instituþie culturalã/ a lansat o iniþiativã ecologicã./ Taie frunze la
câini”.
Ofrande metaforice ºi empatice sunt aduse, pe scutul fiorului erotic, unei iubite evanescente ca prezenþã ºi chip, provocatoare de
obsesii fractalice ºi rãsfãþuri reþinute, mereu abandonatã pândei angelice ori amãgirii duioase de un satir sentimental capabil în a o substitui femeii ideale, deºi poetul, atunci când îi percepe prezenþa fizicã, nu
ar dori sã i se parã, precum autorului Florilor de mucigai, ci din contrã,
sã strige o datã cu acesta, dar într-un alt context: Este! Iatã, de exemplu,
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aceastã bijuterie liricã în aria poeziei de dragoste, prin profunzimea
emoþionalã ºi vizualã, compusã parcã dintr-o respiraþie, cu sens ºi substanþã, cu savoare ºi incantaþie, totul în cuvinte simple, încât imaginile
par desprinse din imponderabilitatea eteratã a unui tablou de Dali.
Poezia poartã un titlu anodin, chiar antipoetic „Dacã aº fi ministru”,
aproape ostil conþinutului: „Dacã aº fi ministru/ aº da o lege/ prin care
sânii tãi sã fie declaraþi/ monumente ale naturii.// Aº interzice printro lege specialã/ nasturii/ ºi fermoarele.// Dar cum ºtiu cã urãºti dictatorii/ m-aº mulþumi sã fiu/ un covoraº de lânã/ sub paºii tãi/ o molie/
zburdând prin dulapul/ cu rochiile tale.
Da, miracolele au viaþã scurtã, vorba lui Ion Cristofor, nu însã ºi
poezia sa care, cum bine remarcã Viorel Mureºan într-o cronicã dinteun numãr recent al Familiei, „nu mai poate lãsa indiferent pe niciun
cititor de azi”.
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Smerenie

Am primit ultimul volum de poezii publicat de scriitorul HerbertWerner Mühlroth, la editura Limes, în limba românã. Cu excepþia
poeziei Amintire, scrisã de autor direct în limba românã, toate poeziile
din volumul Smerenie au fost scrise în limba germanã, iar traducerea lor
a fost fãcutã de poetul echinoxist Ioan Milea, care semneazã ºi un cuvânt înainte, introducând cititorul în universul liric esenþializat precum
un haiku al acestui poet strãin de verbozitatea prozei ce inundã poezia
generaþiei lui. Cuvântul înainte schiþeazã precis dimensiunile unei
creaþii semnificative, alãturi de informaþiile cuprinse în Nota bibliograficã.
Stabilit în Germania, dupã plecarea lui dramaticã din Banatul care
a dat atâþi scriitori României de limbã românã, germanã sau maghiarã,
Herbert-Werner Mühlroth reprezintã o voce absolut singularã ºi la
început însinguratã a literaturii create de scriitorii de limbã germanã
nãscuþi în România. Structura lui introvertitã ºi generozitatea cu care s-a
dãruit proiectelor celorlalþi ºi unui mod de a trãi fãrã compromisuri nu
l-au împins sã urce rapid pe scena vizibilitãþii imediate, pe care au urcat
confraþii lui de generaþie. O sobrietate germanicã ºi lipsa de interes pentru pitorescul ºi carnavalescul vremurilor apropie poezia lui de Elegiile
duineze, Cartea orelor, Scrisorile cãtre un tânãr poet ori Sonetele cãtre
Orfeu. Volumul Smerenie pecetluieºte aceste afinitãþi nu doar prin versurile din Omagiu vechiului meu prieten Rainer Maria, pe care le
citesc ca un dialog cu versurile despre frumuseþe ºi teroare sau ceea ce
este groaznic/ îngrozitor. Rilke scria în Elegiile duineze cã frumuseþea
este începutul groaznicului, terorii, îngrozitorului ºi cã fiecare înger singur este înspãimântãtor. Iatã poemul scris de Herbert-Werner Mühlroth
ca o împãrtãºire a aceluiaºi gând: „Frumuseþea/ ºi groaznicul/ din
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spatele ei//incredibil de frumos/ Frumosul// incredibil de groaznic/ Groaznicul// ºi cu cât mai
incredibil/ cã frumosul/ e începutul groaznicului// ºi frumuseþea dãinuie/ pe când groaznicul
lucreazã.”
Spiritul poeziei este unul reflexiv-interogativ, în tonul rilkean sau al expresionismului
lui Paul Celan, fãrã sã fie vorba de pastiºã, ci de
o despodobire de pitoresc ºi de retoricã. Descopãr în volumul Smerenie un refuz al intruziuni
ºi graþia rarã a unei discreþii, vocaþia surdinei ºi
solilocviului, o austeritate ºi o protecþie a liniºtii
ºi graniþelor celuilalt care-l fãceau pe Rilke sã
vorbeascã despre iubirea care constã în douã
singurãtãþii care se protejeazã ºi se mãrginesc
una de alta ºi îºi dau bineþe.
Am citit poemele din volumul Smerenie
gândindu-mã la faptul cã ele s-au scris nu doar
Herbert-Werner Mühlroth, cu cuvinte, ci cu mute cuvinte, ca autorul lor sã
Smerenie,
rãmânã în tãcere: „ca sã rãmân în tãcere/ scriu
Editura Limes, 2017
doar câteva/cuvinte mute//ºi totuºi tãcerea/îmi
scapã//chiar ºi cuvintele tãcute/ispitesc.”
(Ispitã). Aceastã poezie în recul faþã de cuvinte
mã duce cu gândul la paginile de Jurnal ºi la romanul Omul fãrã însuºiri de Robert Musil. Sau
îmi aminteºte de proza arsã pânã la cenuºa semnificaþiilor scrisã de scriitorul disident Reiner
Kunze în volumul Die wunderbaren Jahre,
tradus de Herbert-Werner Muhlroth sub titlul
Anii cei minunaþi, o carte pe care am publicat-o
la grupul meu de edituri Universalia.
Cu studii temeinice de filologie ºi filosofie care s-au materializat într-o ediþie de referinþã, în patru volume, a operei lui A.N.
Caciuperi, publicatã în România ºi destinatã
comunitãþilor aromâne de pretutindeni,
Herbert-Werner Mühlroth a dovedit pregãtirea
lui filologicã de cercetãtor ºi specialist care-l califica, pe drept, pentru o poziþie universitarã, în
spaþiul limbilor romanice. Aceastã vocaþie uni-
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versitarã, nematerializatã, din pãcate, e întãritã de ucenicia prietenia ºi
colaborarea care l-a legat, atâþia ani, de profesorul, criticul ºi scriitorul
Ovid S. Crohmãlniceanu, o relaþie modelatoare ºi aproape filialã, dacã
privim bogãþia ei umanã ºi reverberaþiile ei emoþionale din remarcabilul poem Ecoul sau din poemul Croh, scris ca o pomenire-litanie,
ambele cuprinse în acest volum, ºi poate cã ºi în poemul Amintire, în
câteva versuri. I-aº putea adãuga prietenia ce l-a legat de Sami Damian,
sau de Ilina Gregori ºi studiile ei dedicate lui Emil Cioran.
A fost la curent cu procesul de revizuire al lucrãrii monumentale
dedicate de Profesorul Ov. S. Crohmãlniceanu Literaturii române între
cele douã rãzboaie ºi cu scrierea unei cãrþi de referinþã despre Cercul
literar de la Sibiu, volum semnat împreunã cu Profesorul Klaus
Heitmann de la Universitatea din Heidelberg. Heitmann ºi-a retras numele, la o viitoare ediþie, considerând contribuþia lui în scrierea acestei
cãrþi cvasi-inexistentã, ceea ce ar fi declarat, de altfel, la moartea profesorului Crohmãlniceanu.
Sau prietenia cu Ilina Gregori cãreia i-am editat, în 1996, o carte
admirabilã, „Singura literaturã esenþialã”: Povestirea fantasticã.
Balzac. Villiers de l’Isle Adam. Pierre de Mandiargues, la editura mea
DU Style, ºi interesul acordat cercetãrilor ei care au condus la scrierea
cãrþii Cioran.Sugestii pentru o biografie imposibilã.
Având un orizont european ºi rãdãcini româneºti într-o comunitate plurilingvã, experienþa graniþelor ºi curajul de a ieºi din ghetoul comunist, Herbert-Werner Muhlroth îºi apropie poemele de sintaxa proverbelor, de pilde ºi stanþe-sentinþe, fãrã grandilocvenþa eroicului de
bravadã sau a tribunilor conjuncturali. Poeziile din acest volum forjeazã
înlãuntrul nepreþuit al fiinþei ºi existenþei umane, conºtiinþa de sine,
esenþa vãzutelor, trecutã prin suflet ºi gând. ªi în toate poemele regãsesc
aceastã cale dinspre realitate ºi rãdãcinile ei, fie acestea patria, iubirea,
limbajul, rãul ºi binele, întunericul sau lumina, înãlþarea sau cãderea,
moartea ºi Învierea. Iar drumul spre rãdãcini este o Liniºtire, precum în
acest frumos poem în care „dorul e o moarã/ ce preface fãina în grâu”:
„Sã afli un loc/în care liniºtea/revine pentru un timp//ceasuri în care
dorul/e o moarã/ ce preface fãina în grâu.”
Citesc ºi recitesc Cãutare, Ispitã, Rece, Recviem, E timpul, Rãscruce,
Scamatorie, Din cetele îngerilor, Noapte cântãtoare, Semn, Acolo afarã
ºi poemul Smerenie, o poezie antologicã, ce-ºi repetã adagio-ul „Totul e-n
tine”, definind puterea prin smerenie ºi oferind cititorului un remarcabil portret al autorului acestui volum ºi o veritabilã definiþie a artei lui
poetice. Mai sunt ºi alte poeme ce pot fi citite ca arte poetice, dupã cum
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sunt ºi poeme ale iubirii ce rãzbat prin „tãcerea asurzitoare” despre care
scria marele Emil Botta. E poemul Urme, dedicat lui Gudrun, de o rarã
frumuseþe, sau poemele Vinerea Mare ºi Amin, sau Oazã de umbrã sau
Oglinda nopþii. Sau Patrie.
Ascultându-ºi limba lãuntricã ºi nu pe aceea exterioarã, gureºã,
locvace, seducãtoare, poetul aude o muzicã, eliberatã de petreceri ºi sãrbãtori campestre, asemeni celor tutelate de acordeonul bãnãþean cãruia
îi dedicã un poem despre muzica ascultatã pentru ea însãºi.
Existã în acest volum al reculegerilor în sine toate darurile scrisului ºi firii poetului ºi prozatorului Herbert-Werner Mühlroth. Deloc
interesat de idoli ºi oportunitãþi, Herbert-Werner Mühlroth reprezintã,
în creaþia celor ce s-au nãscut în România, indiferent de limba în care se
exprimã, un târâm incontestabil al poeziei ºi omeniei, al veºniciei în
marea trecere. Cu un umor ºi o undã de exasperare, poetul declarã: Nu
vreau sã mai spãl nici un elefant. Citiþi atent acest poem plin de tâlcuri,
cum e întregul volum în care a fost cuprins. Cred cã e timpul ca literatura
lui Herbert-Werner Mühlroth sã intre în istoriile literaturii contemporane. Cãrora le-am adãuga un scriitor, un excepþional traducãtor al
poeziei, dovadã versiunea în limba germanã a volumului meu Institutul
inimii. Un profesionist al ediþiilor filologice, un memorialist. ªi nu, în
ultimul rând, un caracter.
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Reþetarul... scriitorului ratat

Prin tot ceea ce face, spune, dar mai cu seamã scrie, în ciuda
vârstei sale onorabile, scriitorul Alex ªtefãnescu ne dovedeºte, dacã mai
era nevoie, cã spiritul poate fi… mereu tânãr. În Jurnal secret, în stilu-i
inconfundabil, cu spiritul sãu ludic ºi sprinþar, cu un umor mereu
proaspãt ºi tot mai spumos, cu o ironie din ce în ce mai finã ºi un cinism
tot mai bine camuflat, mimând nonºalant inocenþa, oarecum surprins,
criticul mãrturiseºte cã a izbutit performanta de a-i supãra de douã ori
pe unii concetãþeni cu veleitãþi literare. Din ce pricini? Prima datã, pentru cã, deºi nãdãjduiau, ei n-au fost remarcaþi în cartea sa de cãpãtâi:
Istoria literaturii române contemporane. Iar a doua oarã, cu supãrarea
învârtoºatã, întrucât s-au regãsit într-o altã carte a criticului: Cum te poþi
rata ca scriitor. Câteva metode sigure ºi 250 de cãrþi proaste, Editura
Humanitas, Bucureºti, 2009.
Dupã gusturile mele, mãrturia mucalitã a lui Alex ªtefãnescu nu te
poate lãsa indiferent. ªi dacã e aºa, dacã ea te incitã, eºti îndreptãþit sã te
întrebi de partea cui e dreptatea? A criticului literar ori a celor lezaþi în
demnitatea lor de scriitori? ªi dacã, teoretic vorbind, orice întrebare aºteaptã un rãspuns, în speþa de faþã el nu poate fi aflat decât în douã moduri:
fie parcurgând ºi apoi evaluând cele 250 de „opere” analizate de critic, fie
lecturând comentariile sale. ªi cum prima variantã, anevoioasã fiind, nu e
prea ispititoare, e mai lesne sã citim Cum te poþi rata ca scriitor. Ce gãsim
aici? Dincolo de rafinamentul analizelor, care sunt din belºug pigmentate
cu extrase din aceste cãrþi, îþi rãmân în minte, bine conturate, douã lucruri
majore: reþetarul ºi profilul scriitorului ratat. Sunã insuportabil de neplãcut, dar a scrie cãrþi proaste înseamnã a deveni un … scriitor ratat. Iar a te
rata sigur ca scriitor mai poate însemna, printre altele, ºi a folosi metode
sau reþete literare nepotrivite.
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În debutul cãrþii sale, Alex ªtefãnescu ne
semnaleazã o duzinã de asemenea reþete sau
metode sigure care produc „deºeuri literare”. În
capul listei, fiind cea mai folositã, se situeazã
„metoda inadecvãrii registrului stilistic”, dupã
care, senine ºi voioase, defileazã þanþoº celelalte
reþete literare: „enunþarea emfaticã a unor adevãruri banale…, exhibarea mizeriei fãrã nici o
justificare esteticã, cãutarea originalitãþii cu
orice preþ, imitarea unor autori consacraþi, excesul de interpretare…” º.a.m.d., formule prin
care niºte oameni cumsecade, din dorinþa de a
transmite posteritãþii emoþiile, neliniºtile, gândurile ºi trãirile tipãrite într-o carte, se transformã
involuntar în actori de prim-plan în „carnavalul
prostiei omeneºti” .
Pe de altã parte, antropologic vorbind,
dacã admitem cã fiecare operã literarã e, pânã
la urmã, produsul unei reþete stilistice, va trebui
sã admitem cã acel tipar îºi pune amprenta
Alex ªtefãnescu,
asupra profilului auctorial. ªi dacã e aºa, cum aCum te poþi rata ca scriitor. ratã profilul scriitorului ratat? În mod instantaCâteva metode sigure ºi
neu, eºti tentat sã spui cã acesta e jalnic! Dar nu-i
250 de cãrþi proaste,
aºa, cel puþin din perspectiva lui Alex ªtefãnescu.
Editura Humanitas,
Bucureºti, 2009
În cele trei ipostaze ale lor, aºa cum le gãsim
configurate în aceastã carte, chipurile prozatorilor, ale criticilor ºi ale poeþilor care se rateazã
ca scriitori sunt surprinzãtor de proteiforme. În
ciuda metamorfozãrii sale, acest soi de pseudocreator se defineºte prin anumite constante ºi
mãrci stilistice. Înainte de toate, personajului îi
lipseºte sau îi este alterat bunul gust. Iar în literaturã, dupã cum ne avertizeazã criticul, dacã
bun gust nu e, nimic nu e. Cu toate cã e cel mai
important, acest handicap nu e singurul. El e
flancat de alterarea simþului mãsurii ºi de uzul
nefiresc al limbii. Iar peste toate trei troneazã
maiestos superbia auctorialã, ce tânjeºte sã-ºi
eternizeze galimatiasul între coperþile unei
cãrþi.
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Trufia, prostul gust ºi beþia de cuvinte, asemenea viruºilor letali,
contamineazã textul, producând acele rebuturi literare în care autorul,
„un maniac al formulãrilor sofisticate, de o preþiozitate luxuriantã,
construieºte fraze lungi ºi obscure, combinã bolboroseala pseudo
ºtiinþificã cu limbajul esoteric plin de inepþii, pãlãvrãgeºte bombastic
ºi prozaic, abuzeazã de neologisme, de lexicul exotic ºi de gângãveala
sibilinicã ce poate suna plãcut, fantazând sordid ori afiºând pietatea
contrafãcutã, amestecând obscenitãþile cu ficþiunile cele mai
nãstruºnice, formulând stupizenii ºi elucubraþii cu pretenþii metafizice, practicând retorica emfaticã ºi stilistica preþioasã ce se exprimã
prin traducerea din limba românã fireascã într-o limbã românã pãsãreascã…, unde textul e afectat de frigiditate esteticã ºi ideaticã, dovedind totuºi o virilitate lexicalã inepuizabilã, unde autorul îºi
etaleazã fandoseala stilisticã ºi dulcegãriile savante, unde stilul doct se
aflã în flagrant contrast cu infantilismul comentariilor, unde abundã
combinaþii stranii de cuvinte izvorâte din cele mai tenebroase ºi mai
insalubre unghere ale minþii, unde metafizica de budoar se împleteºte
cu platitudinile ºi absurditãþile formulate cu o siguranþã surâzãtoare,
unde superficialitatea voioasã se îmbrãþiºeazã cu frenezia combinãrii
extravagante a cuvintelor” ºi, în fine, unde „întâlnim poezii fãrã
poezie, prozã fãrã poveste ºi criticã fãrã spirit critic…”. Fireºte, lista
trãsãturilor ce dau contur ºi substanþã scriitorului ratat e departe de a
fi… închisã. Oricum, eu mã opresc aici, nu înainte de a semnala cã, printre
cele 250 de cãrþi proaste comentate de Alex ªtefãnescu, vreo cincisprezece aparþin unor autori maramureºeni.
Aºa cã, fãrã a obosi, ci doar pentru a incita, ofer douã exemple.
Primo: în comentariul pe marginea unui studiu monografic scris de
cãtre distinsul prof. univ. dr. Cornel Munteanu, Alex ªtefãnescu formuleazã urmãtoarea apreciere: „Cornel Munteanu face abstracþie de calitatea textelor lui Laurenþiu Fulga ºi le comenteazã cu gravitate, chiar
cu evlavie, ca pe niºte texte sacre… Ce semnificaþie are sanatoriul din
nuvela Dubla crimã a sorei Diana? Practic, nicio semnificaþie, pentru cã
nuvela… rãmâne nerelevantã din punct de vedere literar. Cornel
Munteanu considerã însã cã se aflã în faþa unei parabole cu înþelesuri
metafizice… ”. Concluzia e cã, deºi profesorul „Cornel Munteanu e un
critic literar cultivat ºi bine intenþionat, e lipsit de spirit critic”. Mai
mult, acesta foloseºte „cuvinte mari fãrã acoperire! Ca sã nu mai vorbim de metafora de un comic involuntar, «sânul ambiguitãþii», care ne
face sã ne gândim visãtori la o ambiguitate blondã ºi cu picioare
lungi, în bikini”. Secondo: vorbind despre cartea lui Sãluc Horvat, În-
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semnãri despre Eminescu, criticul constatã cã maramureºeanul „n-are
nimic nou de spus în legãturã cu opera eminescianã, dar aceasta nu-l
complexeazã. Soluþia sa e sã recurgã la toate cliºeele puse în circulaþie
de exegeza ºi mai ales de pseudo-exegeza eminescianã (constituitã din
discursuri rostite la aniversãri, texte didactice, articole omagiale etc)…
Eminescu cel din viziunea lui Sãluc Horvat seamãnã cu un bust de
ghips, un produs în serie de la o cooperativã meºteºugãreascã … Iatã
însã cã el s-a ambiþionat sã filosofeze pe marginea biografiei ºi a
operei eminesciene, posturã pentru care nu are însuºirile necesare. Aºa
a ajuns în situaþia de a repeta, cu emfazã stilisticã, o serie de locuri
comune…”
La final, pentru a nu vã plictisi, în deplinã concordanþã cu hermeneutica ºugubeaþã a septuagenarului critic, vã propun un scurt exerciþiu ludic: sã analizãm, sã încadrãm ºi sã evaluãm un fragment literar
oarecare, cum ar fi, de pildã, acesta: „iubeºte-mã/ cu clinchete de clopote/ strãjer aramic încrustat în ziduri/ ce chemã în surdinã/ opaiþul
vremii/ ziua ºi seara/ºi-adunã spre iertare binele cu rãul/ în locul
sfânt nouã./ desculþã sunt de rele când opun frenetic/ tãcerea/ în fa
diez/ chemãrii ancestrale./ aleasã cern istorii prin har/ mã las târâtã
prin hãul ascuns/ sub a.b.c.d.-uri/ lustruite safiric sub lupa ce dilatã/
ofrande cristaline aduse în dar luminii/ idile interfaþã./ iubeºte-mã/
risipitor regal de postcuvinte/strângaci abulic al boabelor de jad/ din
ser antiviperic. ”
Ei bine, ce poate fi, literar vorbind, acest fragment? Ce-i acest verbiaj? Prozã sau poezie? Conform noilor mode literare, aº spune cã mai
degrabã pare a fi o poezie postmodernã, întrucât sunt ignorate regulile
gramaticale ºi de punctuaþie, sintaxa este pusã în paranteze ºi se practicã versul alb. De altfel, autoarea însãºi încadreazã acest text într-un volum de poezii. Recunosc, textul mã depãºeºte. Cu toate acestea, cum l-am
putea analiza? Poate interogativ. Dacã-i poezie, cum se numeºte starea
provocatã de aceastã înºiruire încâlcitã de cuvinte? O fi emoþie liricã sau
nãucealã comprehensivã? În ceea ce mã priveºte, sigur e…. stupefacþie!
Dezmeticindu-ne, vedem cã întrebãrile curg ameþitor în cascadã. Ce
„clinchete de clopot” acompaniazã iubirea? Or fi cele ale tãlãngii mioritice ori cele din turla bisericii, ce anunþã creºtinii cã a sosit vremea itrosului, a vecerniei ori a prohodului? Care-i „chemarea ancestralã” ºi cui se
adreseazã? Nu cumva autorului? ªi ce transmite? Cum sã aleagã (cearnã)
poveºti (istorii) prin har? Care har? Cel divin ori cel natural? Dar unde-i
harul? O fi cumva în „lustruirea safiricã sub lupa ce dilatã”? Or fi ºi lupe
ce micºoreazã obiectele? Ce sunt „ofrandele cristaline aduse în dar
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luminii”? Sunt mãrgele? Sunt cuburi de zahãr ori de gheaþã? Sunt particule de sare ori cioburi de sticlã…? Cine-i sau ce este acel „risipitor regal
în postcuvinte”? O fi Fãt Frumos, Casanova, un prinþ din alte veacuri ori
o fi... Iubitul? ªi dacã tot trãim în postmodernitate, e musai sã apelãm la
postcuvinte? Ce exprimã ele? Nu cumva taina nerostitã a… poetului ori
tãcerea ultimã a omului? Cine-i „strângaciul abulic al boabelor de jad din
ser antiviperic”? O fi cumva strângãtorul Hagi Tudose, în varianta sa
postmodernã? Serul antiviperic o fi un vaccin contra muºcãturii de…
viperã? Cum poate fi explicatã disonanþa semanticã sau, mai de grabã,
inadvertenþa de naturã opticã dintre titlul poemului (Excelând în
orbire) ºi conþinutul acestuia? Mãrturisesc, cu toatã strãdania mea, eu
unul nu m-am dumirit, n-am gãsit o noimã în aceste poeme ºi n-am
putut, nici în ruptul capului, sã gãsesc rãspunsuri. Însã un lucru e sigur.
Parcurgând asemenea „poezii fãrã poezie”, în locul fiorului liric, am
simþit cum creºte vertiginos fiorul… groazei. Iar dacã textele din
pseudopoezia ºi pseudoproza acestui autor, cu excepþia poveºtilor
despre bucate ºi a celor pentru copii, în locul emoþiilor estetice, te
transpun în starea de stupefacþie (ne)înþelegãtoare, cum se pot numi
aceste „opere”?
Raportându-mã la reþetarul pe care-l propune criticul, atunci o
carte din care cititorul nu înþelege nimic ºi nu simte altceva decât o
buimãcealã tot mai accentuatã, ei bine, o asemenea carte nu poate fi
încadratã decât în categoria… cãrþilor proaste. Numai cã, surprizã, nici
una dintre cãrþile Floricãi Bud, iar fragmentul analizat interogativ în rândurile de mai sus e de fapt un poem din volumul Crucificat între paranteze, nu e comentatã de Alex ªtefãnescu în cartea sa. Ba mai mult, distinsul critic se strãduieºte sã ne convingã, în altã parte, cã autoarea e o scriitoare de cea mai bunã calitate ce „…scrie într-un stil alert ºi fantezist…
Autoarea valorificã inteligent volubilitatea femininã, evocând într-un
ritm ameþitor noi ºi noi istorii în toate registrele narative… Ceea ce
place ºi captiveazã este fiecare frazã în parte, plinã de culoare ºi umor,
de draci de femeie rãsfãþatã ºi de inteligenþã folositã copios”. Aºa o fi!
Totuºi, mã întreb când ar trebui sã-l credem pe critic? Când, aºa cum
mãrturiseºte la începutul acestei cãrþi, din „datorie” faþã de limba românã, s-a angajat în „acþiunea neglorioasã” de a scrie despre cãrþi
proaste ºi despre autorii lor, ori când înnobileazã, cu aprecierile sale,
cãrþi la fel de proaste ca cele comentate în Cum te poþi rata ca scriitor?
Paradoxul în care ne plaseazã criticul îmi pare greu de explicat. Sã-ºi fi
schimbat oare criteriile judecãþii estetice ºi grila hermeneuticã trecând,
de pildã, de la cãrþile lui Ion Hada la cele ale Floricãi Bud? Cel puþin pen-
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tru mine e o întrebare… fãrã rãspuns. ªi dacã, totuºi, am îndrãzni sã ducem raþionamentul interogativ pânã la capãt, dacã am presupune cã
într-un judeþ cel puþin un veleitar literar, adicã un scriitor ratat, a fost validat de cãtre distinsul critic, câte asemenea personaje din patria noastrã or fi fost confirmate ca scriitori de Alex ªtefãnescu? În plus, dacã
ceea ce am semnalat în rândurile de mai sus nu e o excepþie regretabilã,
dacã aprecierile fãrã acoperire esteticã ºi literarã formulate de Alex ªtefãnescu sunt mai numeroase, mã pot gândi cã, uneori, judecata criticã a
cronicarului de la România literarã ar putea fi… strâmbã ºi… partizanã.
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OCTAVIAN SOVIANY
CASA DIN STRADA SIRENELOR
EDITURA HYPERLITERATURA , BUCUREºTI, 2017
Un nou roman spectaculos, de data asta de-a lungul unor linii ºi structuri ale
realismului magic, ne propune spre citire scriitorul Octavian Soviany prin
editura Hyperliteratura. Poet de nucleu larg al generaþiei 80, romancier cu
celebrul Viaþa lui Kostas Venetis ºi Moartea lui Siegfried Octavian Soviany se
confeseazã: „Am scris acest roman din plãcerea de a povesti, poate ºi din
pasiunea pentru Dumas”, a doua parte parcã având rolul de a accesa toatã
gama amalgamului eterogen cãtre o lecturã a miateriilor ºi eternelor diferite
stãri de conºtiinþã vibraþie ºi energie.
Reþeta, chiar simplã, se urmeazã pe sine: se ia un oraº pasibil de misterii, de
data aceasta Bucureºtii, se ia un cartier nu mai puþin frumos ºi straniu,
Uranus, demolat în avântul trimbulind al lui Ceauºescu de netezire socialã ºi
unde se construise Casa Poporului. Se adaugã personaje inspirate de
numerologie – 12 invitaþi are profesorul Faustin ( ce romantism frumos care
placheazã timpul prin fantastic, fabulos ºi bizar – cel puþin pentru o educaþie
materialistã) care în jurul unei mese rotunde sau chiar ovale sunt aºezaþi
întocmai pe locurile lor cu o rigoare francezã neoclasicã ºi sunt descriºi pe
rând fabulos, ornamentaþi în descrierea detaliului cu efectele lui la fiecare
umbrã de nas ori pomete, pânã la efectele acestora asupra impresiilor celorlalþi. Apoi se picanteazã cu poveºti. Ocultism, spiritism, fantome, staze care
cuprind fabulosul întru toate încercãrile ºi percepþiile fiecãruia dintre invitaþi
ºi vizualizat de cãtre ceilalþi. O dozã de Agatha Christie plus un Eliade strîmt, a
se citi Gavrilescu, pe înþelesul tuturor – acesta este un atu al prozatorului –
poveºti nemuritoare barochizate neaºteptat prin metoda realismuluimagic, al
spaþierii universului uºor expansionsit aºa cum percepþiile sunt vizibile, reale
ºi dau o viziune perfectã a unei geometrii fluide.
Aºadar avem o sumã de poveºti care alcãtuiesc un filon al misterelor unde
autorul se include vizibil prin propriul personaj ºi nu numai, prin alte câteva
chiar menþionând romanele anterioare ale acestuia. Într-o noapte de sfântul
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Andrei, profesorul Faustin invitã la o cinã aproape barocã, levantinã
doisprezece cunoscuþi cu firi contrastante, cu preocupãri diferite, ca o
panoplie a frescei sociale care încep sã povesteascã întâmplãri stranii,
aminrtiri inexplicabile din vieþile lor pornind de la un comunicat de presã al
Bisericii Ortodoxe de a refuza sã facã slujba de înmormântare pentru cei ce
vor sã fie incineraþi. Astfel urmeazã o noapte înþesatã de istorisiri care îþi dau
fiori, pline de esoterism ºi spiritism, la limita dintre mister ºi horror, vieþi
anterioare, prezenþe spectrale, sindromul lui Lazãr ºi alte întâmplãri ieºite din
comun, în care ceva cu totul neaºteptat se petrece cu unul dintre personaje
punând sub semnul întrebãrii întregul scop al serii, aparent obiºnuite – cum
ne asigurã ºi editorul pe coperta a IV-a.
Nici cã se putea un context mai prielnic pentru aceastã lecturã în zilele în
care în realitatea imediatã un vasluian a pierdut procesul care sã-l repunã în
drepturi de „nemort”, dupã ce a fost declarat decedat. Ironie a sorþii,
coincidenþã bizarã, tarã tristã plinã de umor, numiþi situaþia cum vã vine la
îndemânã, dar cu vorba profesorului Faustin „Nu existã coincidenþe” se
conchide ºi realitatea noastrã unde se prelungeºte realismul fabulos al
romanului lui Octavian Soviany

ANDREI ZBÎRNEA
TURNEUL CELOR CINCI NAÞIUNI
ED. FRACTALIA, BUCUREºTI, 2017
Aceastã viaþã sportivã (This sporting life) era titlul unui film prin anii 80.
Personajul era un luptãtor cu încercãrile vieþii, cu greutãþile, birocraþia,
prejudecãþile ºi indolenþa vremii. Turneul celor cinci naþiuni al cãrui trofeu
era Lingura de lemn constituia campionatul de rugby al emisferei de sud, tot
prin aceiaºi ani. Dacã prima referinþã este luatã înspre parodie de cãtre
Andrei Zbîrnea, a doua ne trimite la maniacalitatea splendidã a afficionadoului suporter al întregii vieþi sportive transgresând astfel metafora vieþii ºi
trãgând spuza întreagã pe turta lui. „(...) ºi-a gãsit material poetic din forme
urbane de escapism, alimentate cu o pasiune activã. Game-board-uri,
rezumatele meciurilor de tenis, mersul rutinant la Ikea sau decupajele din
serialele ritualice compun un peisaj auster al acestor poeme. E printre puþinii
la care austeritatea e ludicã ºi ludicul auster. Aici trauma face loc dependenþei
compensatorii de informaþie, iar pericolul alterneazã cu surogatul de liniºte,
pe care îl poate furniza participarea, voyeuristicã aproape, la marile jocuri. ªi
decupajele lui se joacã, la limitã, cu resemnificarea. A vidului ºi a expresiei.
Un joc riscant, unicul pe care Andrei Zbîrnea îl poate face al lui”. Astfel sintetizeazã în câteva fraze Alina Purcaru acest meci vid-expresie, expresie-poeticã
la Andrei Zbîrnea, neaºteptat de bine. Douã note,totuºi, trebuiesc lãmurite:
1. auster se referã la o oarecare zgîrcenie în a da vreun filon narativ textului
(ceea ce poezia a fãcut, oricum, dintotdeauna, poetul alãturând regizoral
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cadre dupã cadre, fir de ghidaj aparte de înºiruirea cãreia numai cititorul îi
poate suprapune propria înþelegere, deoarece îi este contemporan, ºi deci,
uºor de (pãrut) înþeles; 2. „un joc riscant” nu vrea sã spunã cã probabilitatea
experimentalã îi poate rata înþelegerea, ci cât mai degrabã succesul posibil la
un segment de „microbi” sportivi riscã sã se suprapunã mai mult pe discursul
lui poetic decât, poate, segmentul literator. Aºadar riscant ºi nu chiar. Dacã ar
exista vreun impresar al poetului, acesta, cu siguranþã, ar trebui sã facã
posibilã gãsirea volumului nu numai în librãrii, cât la intrarea pe stadioane,
sãli de sport etc de cãtre tot publicul profan.
Volumul trei al lui Andrei Zbîrnea are, totuºi, o formã canonicã, limpede,
vizibilã în structura lui ca un schelet ferm între oraº 1 fjara ºi oraº 2
nadejna aflându-se turneul celor cinci naþiuni ca un miez parcã pentru a
atrage atenþia sã se ia seama la transcederea prin metafora sportivã, laturã rar
atinsã înspre deloc în literatura românã recent contemporanã, afarã numai de
un Ion Stratan, acesta, la rându-i un maniac al tenisului de câmp, formulei 1 ºi
nu numai.
Nu am exemplificat pânã acum de ce poezia e poezie ci numai am oferit
câteva note justificative, adiacente, dar iatã exempli gratia la firul ierbii textului: (...) glasul tãu/ dislocã salturi umeri somn/ e doar un // poem pus la
uscat printre haldele de steril cu trei cârlige multicolore (bad romance) din
care începe direct ca-ntr-un medley musical poem pus la uscat...Continuitatea
aceasta e surprinzãtoare. Procdeul este muzical o melodie curge din alta cum
un interpret prezintã urmãtorul interpret sau trupã ºi cântã împreunã o
melodie a urmãtorului. E altceva decât un jam session. Sau da, e un jam session cu sine însuºi, cu vocile narative ºi hobby-urile diferite cu vocea lor.
Aºadar: „am toate armele sã-þi demonstrez contrariul” sau: „sînt cea mai
frumoasã ceaºcã din menajeria de sticlã/ sînt ce vrei sã atingi sã sorbi sã
zdrobeºti între/ douã staþii cu peronul pe partea stîngã/ sînt ceaºca de la ikea
pe care þi-o cumperi la reducere/ sînt ceaºca pe care scrie simion gabi/ sînt
ceaºca pe care scrie vlad/ sînt prima ceaºcãîn cãutarea de pe/ bing google e
prea main stream pentru mine/ sînt ceaºca din care beau omuleþii verzi din/
crimeea sînt laptele semidegresat/ sînt ceaºca lipsã din setul de ºase al
bunicii/ sînt precipitarea bunicii la contactul cu podeaua” (ceaºca de pe
raftul de la ikea).
Acum ar trebui sã vã semnalez chiar ºi turneul celor cinci naþiuni, dar
cumpãraþi voi cartea!

CLAUDIU KOMARTIN
MAEºTRII UNEI ARTE MURIBUNDE
douãsprezece secunde pânã la dispariþia luminii, dezmembraþi, cobalt fac
tripartiþia acestui volum antologal al poetului Claudiu Komartin format din
texte publicate între 2010-2017. O dispersie a artei lirice pe terminale poetice
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prezente în personalitatea autorului, aºa cum numai poezia se poate aºeza pe
nivelurile de suflet ale unui astfel de terminal/receptacul al filonului infinitei
curgeri dinspre suprafrumosul divin spre frumosul omenesc, fie ºi dacã ia
calea cotitã a abjecþiei, melancoliei sau a mizerabilismului de toate
percepþiile. Autorul însuºi fiind un partizan înfocat al rostirii dostoievskiene
„frumuseþea va mântui lumea” practicã paradoxal o poezie ieºitã din blocaje
sociale, din spasme ºi tumulturi, tocmai expresia fiindu-i aceea care dezvãluie
intransigenþa frumosului.
Adept al unui tip de performance gotic insolit ºi mai mereu improvizat,
Claudiu Komartin reuºeºte sã polarizeze prin rostire simplã, apãsatã un
public dezobiºnuit de recitaluri autentice unde numai retorica ar mai putea
face sã sune în acord cu educaþia publicului. El noteazã cum pe partitura
muzicalã odinioarã John Cage, astfel fiind unul dintre puþinii poeþi ai zilei
cãruia îi intuieºti de la prima citire notele grave, sãritul peste octave,
ciorchinii acordurilor care formeazã concoctul din care îi iese poezia
organizatã riguros nelãsând nimic la întâmplare.
Aplecat peste textura versului poetul se spune pe sine aºa cum, cel mai
probabil, toþi simþim, dar nu avem timp pentru sondãri cât a le lega de
cuvinte, mai ales dacã e vorba de vreun discurs poetic. Când am vãzut puiul
de pisicã agonizând/ când i-am vãzut picioarele neputincioase/ gura ºi
rânjetul schilodit// m-am întrebat cum vor arãta la sfârºit/ gurile noastre/
dragostea mea// gurile noastre senzuale ºi lacome/ contorsionate,
zvâcnind/ în noaptea letalã în noaptea (de lemn)// am vrut sã mã urc în
primul tren cãtre casã/ dar eram deja acasã/ ºi viitorul pãrea o floare
absurdã// alunecând pe râul murdar cãtre mare (Cãtre mare). Prezenþa
continuã a minþii-sufletului poetic în discursul format pentru o atare expresie
rãmâne însã lucrul cel mai greu în care sã te afli zãbovind. Mersul cu mii de
kilometri la orã nu îngãduie relenti-uri, pauze, respiro-uri. ªi notaþia gravã a
partiturii cuvintelor: (...) Te urãsc fiindcã bei// Te urãsc fiincã fumezi.// Te
urãsc când îþi duci mâna la frunte îngândurat.// Te urãsc când ºtii ce voi
spune ºi foloseºti asta împotriva mea.// Soare ºi semne cu trecerea interzisã./
Pe o muzicã nonºalantã ºi gravã.// Te urãsc când mã umileºti de faþã cu
ceilalþi./ Te urãsc pentru cã nu poþi sã aºtepþi nimic în tãcere.// ªi mica scuzã
ticãloasã ºi confortabilã/ când tot ce ai crezut se face þãndãri.// La marginea
lacului, într-o casã de sticlã.// O inimã bãtând cât pentru douã.// Aerul s-a
oprit ºi am rãmas/ numai noi, într-un moment mic ºi etern.// Cu memoria
intactã ca a oricãrui animal tânãr/ dintr-o specie pe cale de dispariþie. (Soare
ºi semne cu trecerea interzisã).
Despre ce este vorba în poezie? Întocmai ca în prozã: El, Ea. ªi povestea
merge cu sau fãrã fir narativ, simple cadre, imagini disparate care constituie
stãri staze ºi stanþe. Rostiri, apoftegme, axiome, indemonstrabilul frumos. Aºa
cum curge ElEa printr-un tablou de Vermeere, sau cum bate vântul în lanul
cu corbi al lui van Gogh sau cât de cobalt e cerul din acelaºi tablou. Nu existã
explicaþie, chiar ºi un exerciþiu critic, dorind a-ºi pãstra fluiditatea ca
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proprietate artisticã principalã devine el însuºi o poveste ElEa despre
povestea ElEa. Aici un exemplu. ªi ultimul. Pentru cã veþi cumpãra voi cartea:
„În seara aceea, în curtea interioarã a cãminelor/ de lângã pod, ai venit cãtre
mine/ ca înspre un bãrbat pe care l-ai putea iubi./ Fericirea a izbucnit ca un
glonþ - / m-am temut cã o sã-mi împrãºtie creierii pe asfalt.// Lângã noi,trei
femei cu batice albastre/ îngropau frunze de ruºinea cuiva.// Cu o noapte în
urmã ninsese în munþi,/ rãsuflãrile împletite în jurul acelui poem al lui
Rexroth/ ºi nori uºori ºi fãrã contur/ cu privirea pierdutã cu gulerul ridicat
printre taxiurile / care te duc nicãieri/ sau care te duc oriunde în noapte//
numai acasã/ nu (Poem simplu)
Citind aceastã antologie a lui Claudiu Komartin ne apare vizibil deopotrivã
un fir roºu, narativ, pentru simplificare uimirii cititorului ºi incertitudinea pe
care poezia ne-o dã mai mereu prin adaptãrile la care se supune pentru a
trece nadirul fãrã a se face frate cu dracul cât pentru a epata ostentativ
frumosul uman tranzitat fracþiuni de secundã de suprafrumosul care dã
propulsia ºi dinamica ca ea sã rãmânã în zbor planat indiferent prin ce
underground-uri / subsoluri, beciuri celeste vieþuieºte.
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Un oraº numit Edinburgh

Prietenii mei Marion ºi David C. au fost încântaþi sã afle cã oraºul
lor a devenit, de câteva numere, un site de referinþã al revistei noastre
prin prezentarea, sub egida Profiluri scoþiene, a unui cuartet de scriitori
din ºi despre Edinburgh, oraº numit dupã Regele Edward al
Northumbriei ºi evoluat pânã la forma actualã din secolul al XVII-lea
încoace, când s-a construit primul fort aici. David Daiches, eruditul critic
crescut ºi educat în Edinburgh, susþine cã istoria oraºului este scrisã pe
chipul lui: toate vechile lui frãmântãri par sã fie încrustate în drumul
care leagã Castelul de Palatul Holyrood (the Royal Mile); execuþiile,
crimele, revoltele, procesiunile, sãrbãtorile sunt însãºi esenþa Oraºului
Vechi, atât de bine marcat prin numele strãzilor care au supravieþuit
schimbãrilor. (vezi Daiches, 1986: 1)
O plimbare prin acest oraº, precedatã sau urmatã de o vedere
panoramicã asupra sa de sus de pe Calton Hill întãreºte teoria cã oraºele
nu sunt fenomene izolate, distincte ºi independente de societate, ci
sunt parte componentã a unui context social specfic care determinã
natura oraºului într-o anume societate, organizarea, funcþionarea ºi
funcþia lui la un anume dat (vezi Blowers et al. 1974: 53). Ca turist am
descoperit farmecul unei aºezãri pline de contradicþii – protagonistul
lui Ian Rankin este categoric în aceastã privinþã: „Edinburgh era un oraº
schizofrenic, locul de baºtinã a lui Jekyll ºi Hyde prin excelenþã”
(Rankin, 2013:195) -, în care clãdiri ce pãstreazã urmele fumului de cãrbune folosit pentru încãlzire la începutul secolului trecut (nu toate
clãdirile au fost reabilitate) sunt împrejmuite de scuaruri sau parcuri
luminoase, verzi, sau în care strãzi cu pub-uri tradiþionale resimt trecerea trenurilor prin gara Waverley, situatã în centrul oraºulu; se
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creeazã astfel un amestec de oraº-grãdinã ºi oraº-capitalã administrativã,
un Urbs in horto (vezi Hirsch, 1968: 142), reconfigurat de necesitãþile
comunitãþii faþã de parcurile publice sau grãdinile personale.
Îmi plac oraºele, mã simt confortabil în mijlocul agitaþiei ºi al zgomotului lor caracteristic, îmi place sã observ oraºul în sine, sã-i înþeleg
viaþa dincolo de ziduri ºi strãzi, sã-i caut esenþa ºi sã-mi explic diferenþa,
particularitatea, spiritul locului. Mi-a plãcut concluzia lui Carl Hirsch,
anume cã oraºul este cea mai grandioasã operã a omului cãci întotdeauna
pare sã fie locul unde se face istoria, locul care îmbogãþeºte constant
experienþa umanã (vezi 24), care dã vigoare ºi energie oamenilor
asemenea unui soare (vezi 166). Dacã mã gândesc bine, Edinburgh este
un astfel de loc ºi, în plus, este unul dintre oraºele în care mã simt bine,
rãsfãþatã, apãratã pentru cã am mereu sentimentul cã prin clãdirile ºi
strãzile sale, oraºul vorbeºte despre sine atât de elocvent, aºa cum am
sesizat cã se întâmplã ºi în selecþia de texte pe care o utilizez acum, semnate de doi romancieri ai locului, Ian Rankin ºi Alexander McCall Smith.

METONIMIILE ORAºULUI
Este interesant de urmãrit modul în care oraºul se trasformã într-o
naraþiune, prin scrutarea lui îndeaproape, aºa cum o face detectivul
John Rebus, alegând o scenã de noapte, când i se pare cã oraºul este cel
mai reprezentativ: „Edinburgh continua sã doarmã, aºa cum dormea de
sute de ani. Erau fantome pe strãzile pietruite ºi pe scãrile sinuoase ale
clãdirilor din oraºul vechi, însã erau fantome ale oraºului, bine conturate ºi respectuoase.”(Rankin, 2013 48-9). Prin exhibarea trãsãturilor
sale particulare, prin reiterarea unor segmente din istoria sa, oraºul îºi
delimiteazã brand-ul ºi, implicit, identitatea; Rebus îl priveºte din parcarea de pe culmea lui Calton Hill, locul unde ochiul ºi mintea sunt cotropite de diversitatea peisajului: „Prin parbriz putea sã se uite peste
Fife, iar prin lunetã vedea Princes Street, derulându-se ca un set de jucãrie. Dealul era tãcut; nu venise încã anotimpul turistic ºi era frig (...)
Când se lãsa întunericul, capãtul estic al Princes Street devenea un teritoriu aparte (...) Privea spre Fife peste Firth of Forth. Arãta de-a dreptul
splendid de la acea distanþã.”(66-7).
Oraºul, însã, este peste tot, cãci el este „o instituþie teritorialã”
(Elliott, McCrone, 1982: 44), constituind, împreunã cu marele numãr de
suburbii, locus-ul majoritãþii activitãþii oamenilor: munca, relaxarea ºi
viaþa lor domesticã (vezi 26), aºa cum demonstreazã ºi zona din jurul
terminalului Ocean, „un amalgam de terenuri abandonate, de magazii ºi
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de clãdiri noi. Ocean Terminal era un centru comercial cu un complex
cinematografic, cu iahtul regal Britannia ancorat de-a lungul cheiurilor
ca atracþie turisticã (...) Alãturi, o construcþie masivã ºi strãlucitoare adãpostea armata civilã a oraºului (...) S-au deschis ºi câteva restaurante
bine cotate”. (Rankin, 2009: 86, trad. mea)
Volumul lui McCall Smith, – un scriitor neobiºnuit de prolific –,
Love over Scotland. A 44 Scotland Street Novel (2006) dezvãluie o imagine miniaturalã a oraºului prin prezentarea unui numãr de personaje
bine alese, care locuiesc la adresa din titlul ciclului (strada existã cu adevãrat în Edinburgh dar se terminã la numãrul…42!) ºi care sunt spiritul
ºi energia acestui colþ de boemie constantã (artiºti plastici, muzicieni,
filozofi, antropologi, scriitori, din toate generaþiile). În termenii lui
Merlin Coverley, autorul face o cercetare constrastivã, juxtapunând o
miºcare orizontalã de topografiere a oraºului cu o descindere verticalã
în istoria lui (vezi Coverley, 2006: 14), lãsându-ºi personajele sã experimenteze oraºul prin traiectorii proprii; aºa se ajunge ca Pat, o angajatã
part-time la Something Special Gallery sã spunã cã “ e mai interesant în
New Town. Sus în Marchment toatã lumea e student. De parcã nu existã
(…) oameni adevãraþi. New Town e diferit” (McCall Smith, 2006: 9, trad.
mea), ºi ca Angus Lordie, portretist ºi poet amator, sã mediteze asupra
vechiului oraº în timp ce se îndrepta spre adresa sa din Scotland Street:
“Curiozitatea privitului era ceea ce un artist era învãþat sã facã. Seara era
timpul ideal pentru a inspecta aranjamentele domestice ale altora” (10).
Este un fapt cã oraºul îºi împarte populaþia ºi este împãrþit de ea
în funcþie de anumite variabile, cum ar fi ocupaþia, educaþia sau statutul
social al locuitorilor sãi doearece existã o relaþie mutualã între structura
socialã ºi structura spaþialã, între distanþa fizicã ºi cea socialã (vezi Pahl,
1970: 53), ceea ce determinã ca anumite zone sã devinã familiare unei
anume categorii de indivizi, cum se întâmplã ºi în cazul detectivului
Malcolm Fox, cunoscãtor al districtului de pe lângã sediul nr.13 al
Poliþiei Lothian ºi Borders, la vest de Princess Street ºi Lothian Road,
prea puþin ales de turiºti sau pietoni, preferat de autobuze, taximetre,
camioane, ºi al joncþiunii cu St.Mary’s Street: ”Dincolo de aceasta ajunge
imediat la Dynamic Earth ºi la Parlamentul scoþian. Curând ajungea la
capãtul ºirului scurt de baruri ºi cluburi. (...) Morga oraºului era acolo
(...) Era multe alei ºi strãzi înguste sau ºiruri de trepte (..) ca sã ajungi la
Chamber Street sau la Royal Mile” (Rankin, 2009: 237, trad. mea).
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ORAºUL VÃZUT DE APROAPE
Studiile pun în evidenþã un fapt ajuns deja loc comun, anume cã
toate schimbãrile geografice sunt însoþite de schimbãri sociale ºi psihologice (Pahl, 1970: 79), demonstrând felul în care oraºul reuºeºte sã facã
faþã mobilitãþii sociale în special prin politici de sistematicã legare a segmentului economic cu cel social ºi arhitectural pentru o funcþionare
bunã a oraºului în termeni de transport ºi construcþii de locuinþe. Personajele lui McCall Smith observã cã existã o legãturã constantã între
peisajul urban ºi comportamentul ºi reacþia oamenilor la o anume topografie; unul dintre ele, Leonie Marshall, „un arhitect proaspãt calificat,
dar totuºi arhitect” (McCall Smith, 2006: 81) constatã relaþia dintre statutul social al cuiva ºi reºedinþa sa: „Casã mare – oameni mari. Case mai
modeste – oameni mai modeºti”(82); alte douã personaje, Pat ºi
Matthew, se simt absorbiþi de oraº, acesta face parte din viaþa lor, le
influenþeazã starea emoþionalã, astfel cã într-un moment de mare romantism, „toate clopotele din Edinburgh au început sã batã, toate deodatã, cu un sunet plin de fericire”(286).
Ca orice alt oraº, Edinburgh a fost creat ºi funcþioneazã ca sã încurajeze varietatea vieþii, a experienþelor personale ºi de comunitate, sã
armonizeze diferenþele ºi sã rãspundã cât se poate de bine cerinþelor
locuitorilor sãi prin asigurarea de opþiuni ºi oportunitãþi în toate
domeniile, de-a lungul timpului ºi în prezent aºa cum observã Malcom
Fox cã s-a petrecut ºi în cazul suburbiei Portobello: „ Portobello fusese
un loc însemnat odatã. Era locul unde mergeai vara. Te jucai pe plajã,
sau te plimbai pe promenadã. Se gãseau cornete cu îngheþatã ºi tonomate ºi peºte cu cartofi pai. Castele de nisip lângã apã unde nisipul era
lipicios ºi maleabil. Oamenii înãlþau zmeie ºi se aruncau beþe în apã ca
sã le scoatã apoi câinii. Apa era rece de þi se tãia respiraþia câteva secunde dupã care nu mai voiai sã ieºi din ea. Pãrinþii ºedeau în ºezlonguri
dungate, poate cu un paravânt înfipt în nisip.”(Rankin, 2009: 7, trad.
mea).
Într-un anume fel, oraºul poate fi vãzut ca o construcþie imaginarã
nu ca ceva real cãci el capãtã existenþã doar în momentul când oamenii
sãi – locuitori, vizitatori – acþioneazã ca efect al însuºi faptului cã acesta
existã, cu toate opþiunile ºi varietatea sa (vezi Iveson, 2007:41), ca în
instantaneul surprins de Rankin în X ºi Zero: „John Rebus ºi fiica sa,
Samantha stãteau la intrarea în Grãdinile Princes Street, aflate alãturi de
obiectivele turistice ale Edinburgh-ului. Câþiva oameni treceau pe
Princes Street, prin faþa prãvãliilor închise duminica, în vreme ce alþii
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ºedeau pe bãncile din grãdinã, dând porumbeilor ºi veveriþelor canadiene firimituri de pâine sau citind ziarele duminicale groase. Castelul se
înãlþa deasupra lor, cu flamura fluturând sãltãreþ în adierea mult prea
stereotipã a vântului. Forma goticã, ca de rachetã, a Scott Monument, le
indica credincioºilor direcþia corectã.”(Rankin, 2013: 89).

AºADAR...
...Edinburgh se numãrã printre multele oraºe occidentale care s-au
dezvoltat în spiritul generos al acoperirii nevoii de apãrare, a necesitãþilor economice, educaþionale, culturale, comerciale ale locuitorilor
sãi, rãmânând acelaºi Auld Reekie (din cauza fumului de pe clãdirile
oraºului vechi), aºezat pe un deal ºi protejat de forturile Castelului care
depãºeºte ca înãlþime întreg oraºul ºi oferã o priveliºte înspre mare ºi
uscat, iar oamenii, fie cã sunt pe puntea unui vas, fie cã îºi lucreazã
pãmântul în sate liniºtite din Fife, pot vedea „drapelul înãlþat pe zidurile
Castelului” (Daiches. 1986: 48, trad. mea), o imagine menitã sã te
îndemne la lecturi despre Edinburgh...
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Întortocheata întoarcere
la poveste

Greu de spus, la prima vedere, care vor fi fost în 2018 firele tematice
ale Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu. Celebrarea celei de-a
XXV-a ediþii a evenimentului ce animã viaþa teatralã s-a remarcat printr-o
polifonie rezultatã în urma unui efervescent mix de limbaje artistice,
reunite sub tema Pasiune/Passion. O suitã de idei – mai mult sau mai puþin
noi – au scurtcircuitat canonul teatral, aducându-l într-o zonã difuzã, în
care trecerea dinspre realitate spre forma ei artisticã devine, în egalã
mãsurã, un exerciþiu de receptare incert ºi provocator: dispariþia textului
din teatru ori, dimpotrivã, reîntoarcerea spre plãcerea istorisirii, transformarea muzicii într-un veritabil personaj ce susþine recitaluri de poveste,
resurecþia unor mituri ale antichitãþii greceºti, dez-lãnþuirea feminitãþii ºi a
tensiunilor sale abisale, explorarea formulelor orientale, îndeosebi ale
teatrului tradiþional japonez. Cum se explicã fascinaþia pentru vechile scenarii, dincolo de proiectele lor violent-atavice? Ori actualitatea teatrului
cehovian? În noile lor ipostaze dramatice, marile criminale din tragediile
antice, Electra ºi Medeea, ar putea iniþia un dialog pe marginea resurselor
revigorante ale teatrului contemporan. De cealaltã parte, personajelor
cehoviene li se alãturã un neaºteptat pandant, modelat dintr-un alt tip de
confruntare a celor mai intime dorinþe cu posibilitãþile concrete de
împlinire a lor.
Programat în deschiderea festivalului, spectacolul Din jale se întrupeazã Electra*, adaptare dupã textul omonim al lui Eugene O’Neill, se
*Det Norske Teatret  Din jale se întrupeazã Electra  Regia: Eirik Stubø  Traducerea: Ola E. Bø 
Adaptarea: Cecilia Ölveczky, Eirik Stubø  Scenografia ºi costumele: Kari Gravklev  Light design:
Torkel Skjærven  Video design: Boya Bøckman  Sound design: Vibeke Blydt-Hansen  Muzicieni:
Steinar Sønk Nickelsen, Erik Nylander, Håvard Stubø  Regizor tehnic: Per Berg-Nilsen  În distribuþie:
Bjørn Skagestad, Gjertrud Jynge, Torbjørn Eriksen, Kirsti Stubø, Lasse Kolsrud, Espen Løvås, Ingeborg S.
Raustøl  Spectacol vizionat în 8 iunie 2018
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dovedeºte a fi o creaþie
de mare forþã interpretativã. Trioul de muzicieni
ºi playlist-ul inspirat alcãtuit, ce jaloneazã printre
bucãþi de blues, jazz,
rock progresiv ºi acorduri psihedelice, îºi întâmpinã auditoriul în atmosfera unui club select,
destinat iubitorilor de
raritãþi. Piesa norvegieni- Foto: Paul Bãilã
lor de la Det Norske
Teatret, pusã în scenã de regizorul Eirik Stubø, e un ansamblu bine legat, ce
funcþioneazã cu precizia unui ceasornic de mare fineþe. Adesea, muzica
este cea care spune povestea, saga familiei Mannon, pe canavaua cãreia se
þes, nevãzute, avatarurile arhetipurilor desprinse din tragedia lui Eschil.
Tehnicile împrumutate din cinematografie permit supradimensionarea
proiecþiilor individuale, cu subtile incursiuni psihanalitice. Unghiurile de
aºezare ºi de filmare, atent calculate, inaugureazã un joc al reflexiilor, surprinzând fiecare detaliu, fiecare reacþie ce anuleazã distanþele în spaþiu ºi
în timp. Ecranul desfãºurat pe întreg fundalul scenei se metamorfozeazã
într-o oglindã a sãlii, a realitãþii. Experienþele emblematice se reflectã, rãsturnate, în contemporaneitate. Asistãm la un amestec incitant între nararea
scenariului mitic, interpretarea ce tenteazã adâncimile sufleteºti ºi cântecul de jale, devenit urletul disperãrii. Dialogul introductiv dintre mamã,
Christine Mannon, ºi fiicã, Vinnie, aflate în planuri scenice diferite ºi oarecum separate, clameazã nostalgia unui paradis bine ascuns în Mãrile
Sudului: Insulele Binecuvântate, locul în care femeile bãºtinaºe trãiau
secretul etern al fericirii, întrucât nu auziserã niciodatã cã iubirea poate fi
consideratã un pãcat. Gesturile, postura, expresia feþei, concentrarea pe
actul rostirii, un anume imobilism al trupurilor, chiar o lentoare ce ar pãrea
cã opreºte timpul în loc, toate acestea sunt esenþiale într-un cadru configurat de o recuzitã simbolicã ºi minimalã. Ostilitate, resentimente ºi cascade
de reproºuri se revarsã dinspre Vinnie spre propria mamã, pe care o urãºte
pentru vina de a-i fi rãpit, mai întâi, iubirea tatãlui, Ezra, iar apoi ºi afecþiunea fratelui, Orin. La întoarcerea de pe câmpul de bãtãlie, în jurul lui Ezra
plutesc presimþiri funebre, agravate de apãsarea golului ºi a singurãtãþii.
Descoperim un Orin construit din ciocnirea contrariilor, pe de o parte vulnerabil ºi tulburat, pe de altã parte înãsprit, dar nu ºi desensibilizat, de
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uciderile ritualice din rãzboi. Contrapunctic, dialogul mamã-fiu, aºezaþi pe
scaune alãturate, dar cu spatele la public, contribuie la înfiriparea iluziei
sumbre, gri, terne. Pactul dintre actori ºi spectatori nu mai poate fi disimulat. Primii povestesc întâmplãrile, iar ceilalþi savureazã recuperarea arhetipurilor prin forþa de seducþie a muzicii interpretate live. Crimele se sãvârºesc departe, în pauzele dintre cele trei pãrþi, în obscuritatea unui trecut damnat de vina tragicã. ,,De ce nu putem rãmâne toþi inocenþi ºi iubitori ºi
încrezãtori?” se întreabã Orin, în timp ce Vinnie, dupã reîntoarcerea lor
din paradisul insular al iubirii necalomniate, remarcã: ,,Iubirea înfrumuseþeazã totul”. Înfruntând pulsiunile revitalizante ºi exploziile de senzualitate ale lui Vinnie, Orin îi opune acesteia legea crimei ºi a pedepsei. În
cãutarea întregului adevãr, el scrie istoria crimelor din familie ºi aflã, în surdina fiecãreia, ecouri ale vinovãþiei surorii. Suprema declarare a sentimentului erotic concentreazã pasiunea incestuoasã pentru cele douã femei ale
vieþii sale: ,,Te iubesc cu toatã vina pe care o împãrtãºim împreunã!”. Ar
trebui nuanþat rolul important al muzicii în acest spectacol conceput la
frontiera artelor. Superba piesã Child in Time devine primul punct de
maximã intensitate, primul cântec de jale, prilejuind o admirabilã demonstraþie interpretativã a personajului Christine, sfâºiatã de durerea asasinãrii iubitului sãu, Adam Brant. Cel de-al doilea, anticipând sinuciderea lui
Orin, se revarsã din spasmele lui sufleteºti, pe acordurile melodiei Riders
on the Storm.
Medea, Written in Rage** este o producþie a companiei britanice
NFA International Arts and Culture, montatã în 2017 dupã scenariul dramaturgului francez Jean-René Lemoine, avându-l în rolul titular pe actorul
François Testory. Creatã în 2009 pentru susþinerea unor evenimente ºi proiecte artistice de certã noutate, compania s-a constituit, totodatã, ca o
agenþie de brokeraj artistic, specializatã în promovarea valorilor culturale
autentice în întreaga lume. Trebuie adãugat un amãnunt deloc lipsit de
importanþã, acela cã unul dintre cei doi directori principali, Nelson
Fernandez, a devenit, începând din anul 2013, consilier artistic al
Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu. Dar sã revenim la Mede(e)a
lui Lemoine ºi la regia propusã de Neil Bartlet. În anticamera spectacolului,
o muzicã stranie, sfârtecatã de rãgetele sãlbãticiunilor ºi de tunetele unei
furtuni tot mai apropiate, anunþã trezirea energiilor stihiale, manifestate
încã latent în eterna lor recluziune. În aceastã atmosferã obscurã ºi a** NFA International Arts and Culture  Medea, Written in Rage de Jean-René Lemoine  Tradus,
regizat ºi regizat de Neil Bartlet  Compoziþie muzicalã ºi sunet: Phil Von  Costume: Mr. Pearl 
Manager producþie: Jules Millard  Light design: Chahine Yavroyan  Cu: François Testory  Spectacol
vizionat în 15 iunie 2018
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buroasã, din cine
ºtie ce tenebre de
coºmar, se întrupeazã Medeea. Apariþie fantasmaticã,
înveºmântatã într-o
rochie de satin de o
culoare incertã ºi
mereu schimbãtoare în dansul de
lumini revãrsate
asupra ei, acoperitã
Foto: Adi Bulboacã
cu voaluri din cap
pânã în picioare, îºi va arãta mai apoi sandalele supraînãlþate ce-i alungesc,
nefiresc, silueta. Un rol dificil, dar croit parcã anume pentru François
Testory, artistul capabil sã recreeze profilul femeii puternice, conferindu-i
o parte din esenþa masculinitãþii sale. Sound-ul aparte al spectacolului se
genereazã de la pupitrul tehnic plasat la marginea scenei, condus de artistul muzical ce intrã, uneori, într-un dialog direct cu protagonista, îndemnând-o, de exemplu, sã nu mai urle... Cãci povestea se poate spune ºi
liniºtit, dar calmul Medeei ne dã fiori reci. Gesticulaþia sa, deosebit de expresivã, e întreruptã doar de ipostazele luate, asemãnãtoare unor fotografii
împietrite precum sufletul sfãrâmat sub desantul deziluziilor trãite. Cea
mai vinovatã femeie din lume refuzã sã-ºi mai asume vina ancestralã: ,,Nu
sunt vinovatã./ Viaþa e pedeapsã destulã.” Pentru noua Medeea, arhaicul
rãmâne un crochiu demodat, iar destinul nu-ºi mai confirmã elanurile
dominatoare. Registrul tragic renaºte la antipodul predispoziþiilor din
romanul lui Dostoievski, Crimã ºi pedeapsã. Câtã vreme viaþa este ea însãºi
o pedeapsã, asistãm la o dispariþie totalã a moralei. Iar în lipsa ei, personajul
se simte liber sã facã orice, inclusiv ºlefuirea crimei pânã la perfecþiune.
Medeea exaltã ,,neprihãnirea, desãvârºirea Crimei” ºi inocenþa celei ce o
înfãptuieºte. Instinctul criminal se transferã asupra celui carnal, violent ºi
sãlbãticit, exacerbat pânã la intrarea în transa eroticã. În fuga ei necontenitã, precum o paria hãituitã, rãspândeºte în lume germenii condiþiei sale
damnate, din cenuºa cãrora se vor ridica, pe altarul literaturilor succesive,
noi întrupãri: ,,Dar eu, eu sunt puternicã./ Eu nu mor niciodatã.” ªi totuºi,
desele abateri de la firul istorisit, pierderile de ritm, amneziile temporare o
determinã sã se întoarcã mereu în trecut ºi sã reia relatarea dintr-un alt
punct. În final uitã cum se terminã povestea, iar ieºirea din scenã, din conul
de luminã sub care a performat uimitor acest artist, oferã mitului nesfârºite

104

Întortocheata întoarcere la poveste
cãi de reiterare. Dacã Vinnie/Electra îºi va ispãºi pedeapsa rãmânând în
casa-mormânt pânã când i se va îngãdui ºi ei sã moarã, Medeea va rãtãci în
eternitate, rostindu-ºi cu mânie povestea marcatã de un ºir de trãdãri, rãtãciri ºi crime. Din cuvintele personajului se mai desprind vagi reflecþii estetice, brodate pe marginea raportului dintre minciunã ºi adevãr în opera de
artã, în mãsura în care ea ne dezvãluie cã nimic din toate acestea nu s-a
întâmplat încã: ,,Totul e un vis./ Totul va sã fie.” Nu ne rãmâne decât sã
aºteptãm cu interes noile întrupãri artistice ale Medeei.
Sosit tocmai din inima Siberiei, Novosibirsk State Academic Drama
Theatre ,,Red Torch” ne invitã la o receptare de cursã lungã a piesei Trei
surori*** de A.P. Cehov, pusã în scenã de regizorul Timofey Kulyabin.
Spectacolul realizat în limbajul semnelor se poate sã fi atins recordul de
duratã al actualei ediþii a festivalului, înregistrând nu mai puþin de 4 ore ºi
15 minute de reprezentaþie. Destinul surorilor Prozorov este cunoscut
oricãrui iubitor de literaturã dramaticã. Se cuvine sã ne îndreptãm atenþia
spre modul cum se spune povestea, altfel decât prin cuvinte. Atunci când
vocile oamenilor nu
se mai aud, sunetele
lumii capãtã o altã intensitate. La fel, dispunerea obiectelor de
decor creeazã iluzia
omniprezenþei. În primele trei pãrþi, interiorul casei include toate
încãperile, fãrã pereþi
despãrþitori, potrivit
Foto: Sebastian Marcovici
schiþei înmânate fiecãrui spectator la intrarea în salã, tocmai pentru iniþierea în lumea construitã
dupã chipul ºi asemãnarea universului cehovian. Toate obiectele sunt
acolo, la locul lor, chiar ºi ceasornicul pe care-l va distruge Cebutikîn, încremenite într-o duratã nedeterminatã. Imaginea epocii se conjugã cu elementele de noutate, detaliile de atmosferã tipic cehovianã (mobilier, vestimentaþie) intersectându-se cu semne ale vieþii contemporane (televizor,
*** Novosibirsk State Academic Drama Theatre ,,Red Torch”  Trei surori de A.P. Cehov  Regia:
Timofey Kulyabin Scenografia: Oleg Golovko  Light design: Denis Solntsev  Asistent de regie: Natalia
Yarushkina  Instructor Limbajul semnelor: Galina Nishchuk  Consilier Deaf Culture: Veronika
Koposova, Tamara Chatula  În distribuþie: Ilya Muzyko, Valeria Kruchinina, Claudia Kachusova, Irina
Krivonos, Daria Emelyanova, Linda Akhmetzyanova, Denis Frank, Pavel Polyakov, Anton Voinalovich,
Konstantin Telegin, Andrei Chernykh, Alexei Mezhov, Sergey Bogomolov, Sergey Novikov, Elena
Drinevskaya  Spectacol vizionat în 9 iunie 2018
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telefoane mobile, laptop). Se configureazã mai multe planuri în acþiune,
supuse unei miºcãri trepidante, dar textul obligã la cãutarea unuia singur,
în timp ce toate celelalte rãmân cumva ancorate în colþul ochiului, incitând
spectatorul sã ghiceascã dialogurile din perimetrul lor. Zgomotele cotidiene reverbereazã în ritmul vieþii sufleteºti: paºii, care anunþã plecarea ori agitaþia interioarã a Maºei, miºcarea scaunelor, clinchetul ceºtilor de porþelan,
vioara lui Andrei, orologiul monoton ºi obsedant. Departe de a fi o lume
mutã – cãci muþenia lumii este doar un pretext -, casa situatã departe de
Centru, de paradisul moscovit visat cu ochii deschiºi de Olga, Maºa ºi Irina,
se aratã plinã de suflu ºi freamãt. Densitatea limbajelor nu produce însã o
suprasaturare a privirii. E remarcabilã autenticitatea efectelor marelui
incendiu redate în cel de-al treilea act. Descoperim fine aluzii la întunericul
din noi ºi la lumina falsã a noii tehnologii, cãci lanternele telefoanelor
mobile substituie sursele tradiþionale de iluminat. Dintr-un spectacol al
semnelor ºi al miºcãrilor de o mare expresivitate, devine un teatru al emoþiilor. În final, strigãtul mut creioneazã durerea pe chipul Irinei, iar surorile
împietresc într-o pozã cehovianã, asumându-ºi imperativul vieþuirii într-o
lume din care nu le va fi dat niciodatã sã evadeze.
Perfect compus****, piesa scrisã ºi montatã de Alexandra Badea la
Teatrul Naþional ,,Radu Stanca” din Sibiu, surprinde felul cum Istoria colectivã se compune din micile istorii individuale. Jucate în planuri paralele ºi
în perioade diferite de timp, destinele întreþesute se constituie ca o veritabilã pledoarie pentru cunoaºterea ºi asumarea lecþiilor trecutului, mai
ales a celor îndelung ocultate: pogromul de la Dudeºti-Vãcãreºti ºi cel de la
Iaºi, tentaþiile legionarismului, represiunea din anii comunismului, propunerile de colaborare cu poliþia politicã. Poveºtile iubirilor eºuate dintre Ana
ºi Aron, apoi dintre Eva ºi Marc se citesc din scrisori care nu ºi-au mai aflat
destinatarii ori din file de jurnal. Tinerii de azi, Radu ºi Vera, nu mai trãiesc
propriile vieþi, ci pe ale antecesorilor, într-o încercare de a înþelege relaþiile
necunoscute din miezul propriei familii. Oglinzile se metamorfozeazã în
spaþii de trecere ºi în proiecþii ale dublului înscris în misterul feminitãþii.
Vera refuzã sã-ºi asume moºtenirea ratãrii în iubire ºi îºi ia viaþa în propriile
mâini. S-ar putea reproºa acestei montãri ritmul precipitat al spunerii,
aproape recitativ, fãrã inflexiuni ale unor voci ºi, tocmai de aceea, dificil de
urmãrit.
**** Teatrul Naþional „Radu Stanca” Sibiu  Perfect compus de Alexandra Badea  Regia ºi conceptul
scenografic: Alexandra Badea  Costume ºi decor: Ana Ienaºcu  Muzica ºi sound design: Claudiu Urse
 Manager proiect: Claudia Domnicar  Asistent proiect: Andrei Luis Bojincã  În distribuþie: Ioana
Cosma, Ali Deac, Iustinian Turcu, Gabriela Pîrliþeanu, Fabiola Petri, Alexandru Malaicu, Oana Marin,
ªtefan Tunsoiu, Alin Turcu, Emanuel Antonescu/Cristian Timbuº  Spectacol vizionat în 16 iunie 2018
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Foto: Maria Stefãnescu

Dupã cum observã
George Banu, în piesa lui
Cehov iubirile rãmân episodice. Dupã stingerea
pasiunii ºi scânteii erotice, foºtii îndrãgostiþi se
retrag în cochilia existenþei monotone, din
care nu se vor putea desprinde definitiv: ,,Iubirile
acestea nu determinã
niciodatã rupturi radicale.” (George Banu, Cehov, aproapele nostru. Bucureºti: Editura Nemira,
2017, p. 97). Vera însã e plãmãditã altfel decât personajele feminine cehoviene, din esenþa tare a libertãþii viguros asumate: ,,Sunt prima femeie liberã din familie!” Rãmâne de vãzut dacã zeii vor fi de acord cu mãrturisirea ei.
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TIFF – cinematografie
ºi viaþã

Am ajuns la Cluj vineri spre prânz, pe 25 mai, dupã un zbor scurt,
de nici o orã, sinonim aproape cu o plimbare lejerã prin Bucureºti, din
Piaþa Romanã pânã în Colentina. ªi, graþie lui ªtefan Manasia (care a realizat un program cinefil „à couper le souffle”), ghidul meu prin Clujul
însorit ºi înmiresmat de florile de catalpa ori paulownia, am vãzut în medie trei filme pe zi.
Ce mi-a plãcut la Festivalul Internaþional de Film Transilvania,
ediþia 2018: atmosfera unicã, diversitatea proiecþiilor, sãlile de cinema
îmbietoare ºi cochete, dar mai ales retrospectiva Bergman, care a readus
în prim-plan capodopere ale cinematografiei suedeze, de la O varã cu
Monika (1953), A ºaptea pecete (1957), Fragii sãlbatici (1957), Persona
(1966), la Sonata de toamnã (1978), Fanny ºi Alexander (1982) ºi
Sarabanda (2003).
În interviul luat lui Ingmar Bergman de cãtre jurnalista suedezã
Marie Nyreröd (care a realizat ulterior documentarul recompus din
puzzle-uri de mãrturisiri, intitulat Insula lui Bergman), rulat înainte de
începerea proiecþiei O varã cu Monika, regizorul suedez declarã cã Per
Anders Fogeltröm scrisese un roman omonim, însã scenariul i s-a pãrut
nepotrivit, la vremea aceea, pentru un public încã insuficient emancipat. Monika Erikkson (interpretatã de Harriet Andersson) trãieºte alãturi de Harry Lund (Lars Ekborg) un vis solar, în arhipelag. Cei doi
descoperã tihna, paradisul acvatic, magia eroticã, pânã când sunt
nevoiþi sã revinã în oraº, sã-ºi continue viaþa de cuplu, sã-ºi creascã
copilul. Însã fericirea nu dureazã decât o varã, iar Monika vrea sã-ºi trãiascã mai departe „visul de femeie” (trimitere la un film pe care cei doi
tineri voiau sã-l vadã împreunã la începutul idilei lor). Sommaren med
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Monika a fost lansat dupã Hon dansade en sommar (O varã de fericire,
1951), în regia lui Arne Mattsson, care fãcuse faimos conceptul de
„pãcat suedez”. Însã la Bergman primeazã luminile nordului, vara edenicã, inocenþa iubirii, lãsându-i publicului libertatea de a înfiera sau de
a judeca.

Bibi Andersson ºi Liv Ullmann în Persona (1966)

Când am revenit în Bucureºti, am revãzut A ºaptea pecete la sala
Elvire Popesco a Institutului Francez, film pe care Bergman însuºi îl situeazã între cele mai bune ale sale, un film în care cavalerul abia întors
din Þara Sfântã joacã ºah cu moartea, câºtigând mici rãgazuri pentru a
cãuta rãspunsuri la neliniºtile sale.
Un alt film bergmanian impresionant, care plonjeazã cu fineþe
dinspre un cinism autenticist înspre magia recãpãtãrii seninãtãþii, este
Fragii sãlbãtici. Victor Sjöström, în rolul bãtrânului profesorului Isak
Borg, care primeºte, la cei 78 de ani, titlul de profesor onorific al Universitãþii din Lund, cãlãtoreºte alãturi de nora sa (interpretatã de Ingrid
Thulin) ºi de un grup de tineri (între care o distingem pe Bibi
Andersson) înspre Lund, dar cãlãtoria este ºi un prilej de sondare în propriul trecut, de confruntare cu coºmarul cãsniciei ratate, pentru a ierta
ºi a trãi senin.
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Ingmar Bergman

Gala de deschidere a celei de-a ºaptesprezecea ediþii a TIFF-ului a
fost marcatã de pelicula regizorului israelian Samuel Maoz, Foxtrot, care
a obþinut Marele Premiu al Juriului la Festivalul Internaþional de Film de
la Veneþia, fiind primitã cu entuziasm la Festivalul de Film de la Toronto,
în 2017 ºi câºtigând opt premii ale Academiei Israeliene de Film, printre
care premiul pentru regie, pentru cea mai bunã imagine, pentru cel mai
bun actor (Lior Ashkenazi), pentru sunet (Alex Claude) ºi pentru cea
mai bunã muzicã (Amit Poznansky, Ophir Leibovitch). Considerat de
presa israelianã „o odã închinatã realitãþii ºi tragediilor vieþii israelite”
(The Times of Israel), al doilea film al lui Maoz, dupã Lebanon (2009), a
provocat reacþii virulente în Israel. La momentul lansãrii, Miriam Regev,
ministrul Culturii, a condamnat filmul lui Maoz, ameninþând cu tãierea
fondurilor de producere a tuturor filmelor din Ereþ Israel. Experienþa
de tinereþe ca soldat a lui Maoz întregeºte tabloul cinic al multor scene.
Totuºi, rãmâne vie ºi extrem de puternicã imaginea iniþialã a drumului
prin Teritorii, filmatã cu încetinitorul, în ritmul unei maºini care pare sã
nu se grãbeascã pentru a duce vestea familiei Feldman cã „Jonathan a
cãzut la datorie”. Coproducþia germano-franco-israelo-suedezã
descãrneazã adevãruri mici ºi mari despre tragedia rãzboiului, despre
neputinþa de a controla incontrolabilul, de a-i þine pe cei dragi într-o
cupolã de granit for ever and ever. Pentru cã, în definitiv, întrebãrilor
„pentru ce luptãm?”, „care e scopul?” li se cuvine un singur rãspuns, formulat de tovarãºul de rãzboi al lui Jonathan: o „luptã cu neantul”, continuã, nesigurã, ilicitã. ªi în timpul în care mama este sedatã pentru 4-5
ore, tatãl agonizeazã, refuzând sã creadã cã ºi-a pierdut fiul, este sfãtuit
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sã bea câte un pahar de apã din orã în orã, îºi viziteazã mama senilã de
la azilul de bãtrâni, suportã vizitele repetate ale soldaþilor care îl pregãtesc pentru ceremonia de înmormântare. „Rabinul va tãia din cãmaºa
tatãlui, în dreptul inimii”, dupã ce va rosti din Genezã, apoi din Kaddish.
Mesajul de întâmpinare al fiului „sunt la capãtul lumii, fãrã semnal” mia amintit de romanul scriitorului evreu David Grossman, Pânã la capãtul pãmântului. ªi în roman, ºi în filmul lui Maoz, finalul iminent este
de neacceptat, metaforã a amânãrii ºi a hazardului. Dar când soldaþii revin sã se disculpe cã s-a fãcut o greºealã cumplitã, cã fiul trãieºte, imaginea pãsãrilor roind pe cerul de plumb accentueazã starea psihoticã a tatãlui, cãruia pare sã i se deºire minþile ºi propriii demoni sã pune stãpânire pe el. Dacã „administraþia a fãcut o greºealã”, atunci tot ea sã o
repare. Însã „rãzboiul e rãzboi”, ºi nu prilej de aniversare cu tort de ciocolatã ºi rodii, nu motiv de reuniune sau de a fuma marijuana în bucãtãrie, exersând paºii de foxtrot sau explicând „ce e cu buldozerul, ce
e cu maºina” desenate de Jonathan pe ultima paginã a caietului.
Meritã sã semnalez ºi peliculele deosebit de curajoase de la secþiunea „A fi sau a nu politic corect?”: filmul brazilian Ape tulburi (Liquid
Truth), în regia Carolinei Jabor; filmul sud-coreean Oameni, spaþiu,
timp ºi oameni de Kim Ki-duk, film proiectat la Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj, care a umplut sala pânã la refuz, propunând o distopie
socialã, apocalipticã, în care omul se animalizeazã, fiind condus, în
definitiv, tot de instincte primare; filmul danez O femeie îngrozitoare,
în regia lui Christian Tafdrup, coproducþia islandezo-polono-danezã
Copacul vrajbei noastre, în regia lui Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, cu
Steinþór Hróar Steintórsson, Edda Björgvinsdóttir ºi Sigurður
Sigurjónsson, care aglutineazã elemente ale vieþii de cuplu, iubire,
pragmatism, loialitate.
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Pânã la Dumnezeu te
mãnâncã sfinþii
Jim Baggott,
HIGGS, Inventarea ºi descoperirea
„particulei lui Dumnezeu”,
Humanitas, 2015

Am fãcut în acest periplu de pânã acum ocolul marilor descoperiri
ale cosmologiei, matematicii, biologiei, neuroºtiinþelor ºi al altor discipline conexe, am tentat cu explicitarea cât mai permisiv posibilã (fãrã a
prejudicia pe cât se poate precizia teoreticã) a unor domenii noi ºi stranii
ale fizicii cum ar fi relativitatea generalã ºi mecanica cuanticã. Am încercat pãtrunderea intuitivã chiar ºi în avangarda cercetãrilor la zi ce deschid
tãrâmuri fabuloase, de calibrul marilor mitologii ale omenirii, populate
însã nu cu titani ºi zeitãþi înfricoºãtoare, ci cu corzi multidimensionale sau
bucle gravitaþionale. Însã nu ne-am oprit decât tangenþial ºi fugitiv la
intimitatea a ceea ce de fapt ne caracterizeazã definitoriu, ne creioneazã
esenþa: materia (scuze anticipate spiritualiºtilor, însã pe moment nu
existã nicio dovadã cã informaþia – spiritul – se poate manifesta fãrã vreun
substrat material). La compoziþia ei ultimã, la structura sa tainicã, inviolabilã, ce obsedeazã gândirea umanã încã din zilele înfloritoare ale Abderei
secolului 5 î.Chr. Pânã unde se poate merge cu mãrunþirea unei bucãþi de
substanþã în aºa fel încât ceea ce rezultã sã nu mai poatã fi divizat în continuare? – este întrebarea pe care, sub o formã sau alta, ºi-au pus-o filosofii
ºi apoi cercetãtorii ultimelor secole. Bineînþeles cã rãspunsurile furnizate
de atomiºtii greci erau pur intuitive, nimeni la vremea aceea nu putea
gândi cã poate confecþiona un cuþit cu care sã taie un obiect pânã la
nivelul elementar. Lucrurile s-au apropiat apoi oarecum de linia experimentabilitãþii la începutul secolului trecut, când ªcoala de la Copenhaga
fondatã de laureatul Nobel Niels Bohr a determinat forma atomului ce
subzistã în linii mari ºi în prezent, cu un nucleu pozitiv în jurul cãruia
oscileazã pe orbite strict determinate electronii negativi. Etimologia atomului era deja ruptã întrucât cel puþin douã sub-componente, nucleul ºi

112

Pânã la Dumnezeu te manâncã sfinþii
electronul, îºi fãcuserã apariþia în peisaj. Iar primele detectoare de particule din acele vremi, aºa-numitele camere cu ceaþã (Wilson), înduioºãtor de
primitive dar imbatabile, profilau clar prin aburul incintei traseele vizibile
ºi fotografiabile ale particulelor elementare sau radiaþiilor ce o strãbãteau,
certificând faptul cã atomii nu sunt nici icosaedrele platoniciene, nici cocoloaºele cu stafide ale lui J.J. Thomson, nici mãcar planetariul lui
Rutherford, ci un lucru cu mult mai complicat ºi mai dificil de „dresat” sã
se încadreze în anumite modele geometrice ce ar fi uºurat vieþile fizicienilor. Din clipa aceea fizica particulelor elementare a devenit o disciplinã
aparte, probabil cea mai abstractã ºi mai nevrozantã din domeniu, iar cursele paralele ale teoreticienilor cu experimentatorii i-au lãsat mereu pe
ultimii cu mãcar câþiva paºi în urmã.
Cercetãtorul britanic în chimie fizicã Jim Baggott (n. 1957)
izbuteºte o radiografie de cristal a evoluþiei pomenite, dar face ºi un pas
înainte. Încã din 1931, descoperirea de cãtre Paul Dirac a pozitronului
(electron de sarcinã pozitivã) ca pionier al antimateriei a dat peste cap calculele fizicienilor convinºi pânã atunci de faptul cã înafarã de cele douã
componente atomice (nucleul ºi electronii) nu se mai poate merge în jos
cu „despicarea” materiei. Iatã însã cã în spectacol apar actori noi pe care
de fapt nu-i invitase nimeni în scenã. Iar un an mai târziu, James Chadwick
constatã cã nucleul pozitiv al atomilor mai conþine un ingredient neutru
din punct de vedere electric (neutronul), aºadar la rândul sãu este un
compus ºi nu un corpuscul elementar. Se profila un deranj major. Mai ales
cã în aceiaºi ani se construia la Universitatea din California o adevãratã
minune a fizicii experimentale, ciclotronul, primul accelerator de particule ce izbea un flux de protoni de o þintã fixã la energii imense pentru vremea respectivã, iar din acele ciocniri apãreau puzderie de buchete de noi
componente sub-atomice având o duratã de viaþã extrem de scurtã, de
ordinul fracþiunilor de secundã, greu de explicat pe baza teoriilor existente. Între timp, odatã cu studiul radioactivitãþii, cercetãtorii descoperiserã aºa-numita forþã nuclearã slabã care avea valori apropiate de cea electromagneticã astfel încât au purces la studiul lor îngemãnat. Calculele
impuneau necesitatea postulãrii existenþei unor particule cu totul noi
care nu mai þineau de „scheletul” substanþei ci aveau un rol pur dinamic,
acela de a transmite impactul forþelor respective între doi corpusculi de
materie, asemãnãtoare fotonilor luminii ºi electromagnetismului ºi
numite bosoni dupã numele fizicianului de origine bengalezã Satyendra
Nath Bose. ªi nu era decât începutul pulverizãrii substanþei într-o mare de
componente luxuriante, unele cu rol de structurã, altele cu funcþii de
interacþiune ce se infiripau tot mai insistent în real, iniþial doar ca soluþii
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ale unor ecuaþii. „Cine a comandat asta?” exclamau exasperaþi fizicienii la
apariþia câte unei noi fantome matematice, care în nu multã vreme urma
sã fie identificatã ºi concret de acceleratoarele de particule tot mai performante construite pe terioriul american, apoi ºi în Europa.
Ivirea cuarcilor, poate cel mai spectaculos eveniment din fizica particulelor, avea sã aducã unele clarificãri, dar ºi sumedenie de complicaþii
teoretice suplimentare. Iatã cã nu numai atomul era divizibil, nici doar
nucleul sãu alcãtuit din protoni ºi neutroni, dar ºi aceºtia din urmã erau
compoziþii de particule. Intuiþi la începutul anilor 60, apoi calculaþi
riguors de Murray Gell Mann, ei au fost botezaþi dupã o aiurealã lingvisticã a lui James Joyce din Finnegans Wake („Three quarks for Muster
Mark!”), cuvânt lipsit de orice înþeles semantic însã care purta un adevãr
teoretic spectaculos: cuarcii nu puteau exista în formã stabilã decât în
combinaþii de câte trei (hadroni), ceea ce, evident, marele scriitor irlandez
ce trecuse deja de douã decenii în lumea drepþilor nu avusese cum sã ºtie!
Zece ani mai târziu, fizicienii experimentatori au pus pe tipsia de aur
primii cuarci „în carne ºi oase”. Noile particule prezentau o bogãþie de
forme ºi parametri ameþitoare. Pe lângã faptul cã grupuri de câte trei cuarci
de anumite tipuri (up ºi down) structurau protonii ºi neutronii, ei interacþionau complicat între ei ºi aveau capacitatea de a genera ºi particule
bizare ºi instabile (mezonii) ce se spãrgeau la rândul lor în elemente ºi mai
exotice. Parametrii de analizã ai cuarcilor nu se mai puteau reduce la cei
doi clasici, respectiv masa ºi sarcina electricã, fizicienii fiind obligaþi sã
nãscoceascã tot felul de categorisiri mai mult sau mai puþin plastice precum culoarea, aroma, stranietatea etc. Dar cel mai important, o nouã forþã
a naturii a apãrut odatã cu ei, forþa nuclearã tare, care îi þinea nedespãrþiþi
în compoziþia protonilor ºi neutronilor, asigurând în fapt stabilitatea
materiei. Ea introducea implicit în galeria de particule un alt boson, gluonul, mesagerul celei mai puternice forþe a universului datoritã cãreia
nucleii atomici au o „speranþã” de viaþã mai mare decât universul însuºi
(cine mai poate contesta eternitatea? Atomii ce ne alcãtuiesc sunt practic
nemuritori!...).
Se impunea o organizare a adevãratei faune de micro-particule. Ea
s-a înfãþiºat sub forma aºa-numitului Model Standard, un tabel ce cataloga
multitudinea de sub-componente în funcþie de parametrii lor de masã, de
sarcinã, de cromodinamicã, de stranietate, de interacþiuni ºi înrudiri. La
începutul deceniului 7 se credea cã modelul e complet ºi tainele materiei
sunt descifrate în totalitate. A venit însã anul 1972 când la Laboratorul
naþional din Chicago (Fermilab) a fost dat în funcþie sincrotronul de protoni, un accelerator de ultimã generaþie ce putea dezvolta ciocniri de par-
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ticule la energii doar visate pânã atunci. Colosul instalat pe mai multe zeci
de hectare putea reconstitui energiile fulminante ale cosmosului la timpi
de ordinul minutelor dupã big-bang, când temperaturile ºi presiunile
titanice materializau pas cu pas energia cvasi-infinitã a începuturilor în
trombe de particule în formare, în lupte intestine încrâncenate, în
torenþiale serii de aristotelianã generare ºi descompunere. Imediat noi
particule au început sã aparã obligând cercetãtorii sã creeze alte denumiri
(miuoni, taoni, neutrini, bosoni W+, W-, Z0, noi „arome” de cuarci, precum
ºi antiparticulele tuturor) pentru cele mai recente familii ºi categorii de
membri ai Modelului Standard. Gândurile fizicienilor particuliºti convergeau deja cãtre ideea cã pe mãsurã ce tehnologia va permite realizarea
energiilor de ciocnire tot mai mari, noi grupuri de particule vor intra în
scenã, cu proprietãþi tot mai bizare ºi mase din ce în ce mai mari, inexplicabil de mari. O adevãratã nebunie ce pretindea regândirea întregii fizici.
Ce determinã aceste mase? Cum se explicã faptul cã materia are
masã când ar fi fost mai simplu sã posede doar ceilalþi parametri imponderabili? Profesorul Peter Higgs de la Universitatea din Edinburgh a intuit
în anii '60 cã acest lucru se întâmplã datorita faptului cã întreg spaþiul este
umplut cu un câmp ce se împotriveºte miºcãrii majoritãþii particulelor (cu
excepþia fotonilor ºi gluonilor ce posedã astfel masã nulã), opunându-le o
rezistenþã mai micã sau mai mare la acceleraþie ce se manifestã fizic precum inerþia. „Particulele care interacþioneazã cu câmpul capãtã profunzime, câºtigã energie ºi sunt încetinite, câmpul din jurul lor frânându-le ca
melasa” (p. 90). Cu alte cuvinte, întreaga „soliditate” a substanþei se reduce
la o hârjoanã a elementariilor cu câmpul Higgs. „Distorsiunea – acumularea câmpului în jurul particulei – genereazã masa particulei” (p. 163).
Ilustrativ, Baggott citeazã parabola cercetãtorului londonez David Miller
prin care acesta a reuºit sã convingã guvernul britanic sã susþinã
finanþarea marelui accelerator de la Geneva: la o reuniune a Partidului
Conservator, când în salã pãtrunde un activist obiºnuit, el trece prin
mulþime fãrã impedimente (asemeni fotonilor sau gluonilor). În schimb
când intrã Margaret Thatcher, un grup compact de oameni se adunã în
jurul ei, apoi altele, pe mãsurã ce avanseazã spre mijlocul sãlii, îngreunându-i trecerea. Celebra premierã britanicã se pomeneºte dintr-o datã
echipatã cu masã! „Fãrã interacþiile dintre particulele elementare ºi câmpul Higgs, n-ar apãrea masa: nu ar exista nici substanþã materialã, nici
stele, nici planete, nici viaþã” (p. 162). Dar cum s-ar putea demonstra existenþa acestui câmp ocult? Evident, doar prin identificarea concretã a particulei de interacþiune ce îl configureazã, ºi anume bosonul Higgs (în
parabolã, membrii grupuleþelor curioase), ce avea sã devinã cel mai cãutat „infractor” al fizicii experimentale la trecerea dintre milenii.
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În anii ’90 americanii au cedat întâietatea fizicii experimentale
europenilor prin abandonarea pe motive financiare a marelui proiect SSC
(Superconducting Super-Collider) ce urma sã foreze în Texas un tunel de
aproape 90 de km (din care o treime s-a ºi realizat) pentru un accelerator
uriaº ce urma sã creeze energii asemãnãtoare cu cele de la câteva secunde
dupã big bang. În schimb competitorii lor transatlantici au procedat
începând cu anul 2000 la câteva retehnologizãri succesive ale acceleratorului LHC (Large Hadron Collider) de lângã Geneva, aducându-l la
capacitatea de a realiza nivelul energetic la care se estimase cã pot fi
regãsiþi bosonii Higgs. A urmat peste un deceniu de mega-experienþe ºi
cãutãri asidue ce furnizau doar rezultate ambigue cu probabilitãþi relativ
mici de încadrare în predicþiile ºi calculele teoretice, cu revelaþii momentane urmate de decepþii, extaze ºi revolte în lumea cercetãtorilor ºi a presei de specialitate. Pânã când, dupã ultima „upgradare” a instalaþiei din
2010, în data de 4 iulie 2012, printr-o conferinþã de presã transmisã direct
prin internet ºi în prezenþa înlãcrimatã a profesorului Peter Higgs aflat la
venerabila vârstã de 83 de ani, dintre care cel puþin 50 dedicaþi acestui
subiect, purtãtorii de cuvânt ai celor câteva mii de fizicieni ce lucraserã la
proiect au anunþat identificarea practicã a misteriosului boson cu o precizie de 5 sigma, adicã exact cifra necesarã ca rezultatul unui experiment
sã poatã fi oficial clasificat drept descoperire ºtiinþificã. Particula lui
Dumnezeu se credea cã fusese în sfârºit „palpatã”. Batalionul de particule
ºi anti-particule elementare de structurã ºi de forþã îºi gãsiserã în sfârºit
coerenþa, substanþialitatea, legãtura intrinsecã cu inefabilul imaterialitãþii.
Numai cã momentul aplauzelor ºi bubuitul sticlelor de ºampanie a fost de
scurtã duratã. „Dar care boson Higgs?” Pentru cã noi variante teoretice
concurente desuetului Model Standard, cum ar fi Modelul Supersimetric
Minimal (imposibil ºi inutil de explicat în acest spaþiu) apãruserã în zorii
mileniului ºi postulau existenþa a nu mai puþin de cinci tipuri de astfel de
bosoni! Dezamãgire fundamentalã. Nu mai era vorba de niciun
Dumnezeu, acceleratorul genevez scormonise un pic doar prin ograda
sfinþilor... În schimb se deschideau noi oportunitãþi de cercetare!
Laureatul Nobel Steven Weinberg, cel ce semneazã o elocventã prefaþã a
volumului, cu câteva decenii în urmã chiar temperase entuziasmul, cu o
ascunsã nuanþã de panicã, al cercetãtorilor ce crezuserã cã definitivaserã
Modelul Standard iar natura a fost înþeleasã pe deplin ºi de-acum fizicienii
nu vor mai avea ce face decât sã umple cazinourile. Acum devenea greu
de crezut cã asta se va întâmpla vreodatã. Dumnezeu rãmâne mereu
ascuns. ªi nici nu se ºtie mãcar dacã are în inventar vreo particulã...
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ZRF 28 - Cuvânt de laureat
Marian Drãghici

Mic tratat de expunere
publicã

1. Elogiu domnului Iosif Vulcan
2. Intrã pe fir Chiºinãul
3. Domnule Eminescu, vã iubesc.
4. Mulþumiri tuturor
5. Nu existã, dar pânã la urmã inventez eu ceva
1. Tocmai citisem, ce-i drept, cu întârziere, volumul Mãrturii despre
Eminescu, apãrut la Humanitas, ºi de-acum mã gândeam, da, cu ºi mai
întemeiatã recunoºtinþã la Iosif Vulcan. Omul acesta, un domn, nu
doar cã îl debutase pe Eminescu la 16 ani, nu doar cã îl sãrbãtorise în
revista Familia la 30, dar a mai avut o splendidã iniþiativã, manã
cereascã pentru istorie, la mãsura geniului pe care îl nãºise ºi-l
susþinuse. Anume, la moartea poetului le-a cerut cunoscuþilor marelui
dispãrut sã dea mãrturie scrisã despre Eminescu, fiecare pre limba sa,
cu felia experienþei personale ºi a harului propriu. Atâtea testimonii,
cã altfel nu pot sã le zic, aveau sã vadã lumina tiparului în varii
întocmiri editoriale, culminând cu summum-ul apãrut la Humanitas,
pe care îl citisem/recitisem, cum spusei, cu încântare ºi sãnãtos profit
în vara-toamna anului 2016. Atunci mi-a cãzut opul în mânã.
2. ªi cum fierbeam în de mine, îndelung, sãptãmânile ºi lunile acelea –
cum s-ar zice eram în limbã dupã Poetul nepereche ºi, nu mai puþin,
în admiraþie uluitã pentru providenþialul domn Iosif Vulcan –, intrã pe
fir, de la Chiºinãu, Irina Nechit, poetã de renume ºi jurnalistã-brici, de
bun reazem cultural, care-mi scrie într-un e-mail, scurt ºi cuprinzãtor:
Te rog sã participi la un sondaj pentru Jurnal de Chiºinãu,
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rãspunzând la o întrebare: „Dacã l-aþi întâlni pe Eminescu, într-o zi,
ce i-aþi spune?” Rãspunsul, te rog, sã fie cât se poate de scurt. Azi,
pânã dupã amiazã, reuºeºti?
Cum, poate, v-aþi dat seama, îl întîlnisem pe Eminescu deja de sute,
poate mii de ori, ba chiar devenise o prezenþã permanentã, de
prim-plan, în viaþa mea din acel rãstimp al lecturii ºi, lucru rar,
post-lecturii, aºa cã m-am aºezat ºi i-am mãrturisit Irinei pe loc, ca în
transã, fãrã marafeturi (în parantezã fie spus, tot ce-am scris în viaþã
cu temei, am scris de nurii unei femei):
3. — Domnule Eminescu, vã iubesc. Vã iubesc, domnule Eminescu, de
când vã ºtiu. De copil, adicã. Însã mai tare ºi mai tare vã iubesc de
când sunt una cu chinul pe care l-aþi îndurat scriind atâtea ºi-atâtea. La
slabele mele puteri, fireºte. Com-pãtimind. Daþi-mi voie sã vã aduc la
cunoºtinþã – foarte pe scurt, cum îmi cere Irina –, cã nimic nu m-a
cutremurat în viaþa ºi opera domniei voastre mai mult decât vorba pe
care i-aþi spus-o, parcã cu nãduf, unui amic ce vã lãuda pe bunã
dreptate volumul Poesii, apãrut, cum se ºtie, când vã aflaþi tare bolnav.
I-aþi spus, nãucitor: Erau atâtea de îndreptat!… Episodul este relatat în
opul Mãrturii despre Eminescu, scos de Cãtãlin Cioabã la Humanitas,
în 2013 mi se pare. ªi de-atunci, credeþi-mã, nu mai sunt om, în era
minimalistã! Sã ne amintim, tocmai vã reveniseþi, proaspãt ieºit din
eclipsa genialei dumneavoastrã minþi, ºi amicul, la un pahar de vorbã,
vã lãuda insistent cartea. Ca sã audã deodatã vorba asta care pe mine,
unul, repet, m-a nãucit: Erau atâtea de îndreptat!… În acele minunãþii
lirice erau atâtea de îndreptat ?!!! În fine, ca sã n-o mai lungim, cã ne
taie Irina, acum credeþi la fel, cã aveaþi atâtea de îndreptat în poeziile
care nouã ne apar, de generaþii ºi generaþii, desãvârºite stilistic ºi
ideatic? Sau o lãsaþi un pic mai moale, minimalist ?…
— Da, cred la fel, ar rãspunde, cu zâmbetul dintotdeauna, Eminescu,
privind hãt departe, peste umãrul meu, spre Irina.
4. Mulþumesc, Iosif Vulcan. Mulþumesc, FAMILIA. Mulþumesc prietenilor de la FAMILIA. Mulþumesc, Oradea. Mulþumesc, Chiºinãu.
5. Mulþumesc, în primul rând, acum la urmã, lui Dumnezeu !
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