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Mi-am propus sã scriu despre Centenar în numãrul pe octombrie,
cînd vom publica ºi o analizã a lui Emmanuel de Martonne referitoare
la rolul României Mari în Noua Europã de dupã Primul Rãzboi Mondial.
O voi face ºi atunci, mai aplicat, dar acuma nu pot sã nu reacþionez, excedat, sîcîit ºi enervat de trimiterile politice. Politicienii, mai ales cei de
la putere, ne spun cum trebuie sã fim în acest an, adicã buni, blînzi, ascultãtori, preaplecaþi, înþelegãtori, dispuºi spre dialog, entuziaºti în
aprobarea iniþiativelor dumnealor. Numai noi, alegãtorii, nu ºi ei. Cel
mai mult mã deranjeazã pe mine, un ardelean care îºi asumã genetic
toate bãtãliile înaintaºilor - de la dreptul de natio pînã la actul în sine al
Unirii – legarea de acest mare eveniment istoric a amnistierii ºi graþierii
condamnaþilor penal. Adicã, sã trecem peste legea care i-a condamnat,
sã le anulãm pedepsele, sã dãm dovadã de clemenþã în acest an sãrbãtoresc. Dar unde e Sãrbãtoarea? În þarã e bunãstare, liniºte ºi pace,
provinciile istorice sunt legate între ele prin autostrãzi, cãi ferate de
mare vitezã, acestea s-au dezvoltat omogen, într-o complementaritate a
folosirii resurselor naturale ºi umane, inclusiv cele mentalitare, reprezentanþii aleºi se comportã în Parlament ca într-un consiliu al bunei înþelegeri spre binele naþiei ºi propãºirea patriei, urmînd un proiect consensual de þarã? Nimic din toate acestea! Suntem ultimii europeni la venituri, confort urban, drumuri, dar primii la boli, la analfabetism, la emigraþie. Senzaþia difuzã care se simte în atmosferã este cã þara ar fi în
rãzboi. Fiecare provincie istoricã reprezintã o altã Românie, existã mai
multe Românii dincolo de graniþele de la 1918, inclusiv una a emigranþilor – români plecaþi în bejenie, fiecare categorie socialã reprezintã o altã falie ce-ºi revendicã îndreptãþiri pecuniare, instituþiile statului
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funcþioneazã cu bîta simbolicã ridicatã ameninþãtor – iar, mai nou, folosirea ei de cãtre jandarmi faþã de o sutã de mii de oameni s-a fãcut în
numele legii, zic cei de la guvernare.
Figura care ne defineºte este iar a baricadei, ca în decembrie 1989
ºi în anii care au urmat imediat dupã aceea. Baricada se formeazã atunci cînd contestaþia nu este luatã în seamã, ba, mai mult, ea este reprimatã. Ion Iliescu a avut intenþia de a-i lãsa pe contestatari sã zacã în suc
propriu. Dupã aceea, vãzînd cã rezistã, a adus bîtele minereºti sã le
scoatã democraþia ºi capitalismul din cap. Experienþa de atunci i-a învãþat pe cei de astãzi cã e mai bine sã ia mãsuri radicale de la început ºi
s-a întîmplat în 10 august ce a vãzut toatã lumea. De data asta însã românii veniserã de la mii de kilometri sã-ºi spunã opiniile. Au plecat
înapoi bãtuþi ºi umiliþi, umiliþi în continuare de propaganda pesedistã
care-i considerã drogaþi, plãtiþi din afarã pentru a executa o loviturã de
stat, bestii violente. ªi au plecat cu gîndul sã nu se mai întoarcã, iar dupã
ei au plecat ºi mai pleacã mulþi alþii. De o parte a baricadei sunt oamenii
nemulþumiþi de o anume politicã, iar de partea cealaltã autorii acelor
acte politice care în loc sã-ºi punã întrebãri, sã cheme la dialog, bat ºi rîd
cinic. Guvernanþii noºtri le spun celor peste patru milioane de români
din diaspora sã nici nu mai vinã acasã, fiind suficient dacã trimit acasã
banii cîºtigaþi acolo ca sã-i dijmuiascã ei.
ªi Parlamentul este tot o baricadã. De o parte Puterea, de cealaltã,
Opoziþia. Puterea legifereazã ºi guverneazã autarhic, iar Opoziþia mai
aruncã peste gard cîte un ou, cîte o roºie.
La Unirea din 1918 au lucrat ardelenii mai bine de o sutã de ani. Ei
s-au oferit ºi au oferit Transilvania României. Nu sugerez vreun sens negativ raportat la Rege, Reginã, la guvernul ºi oamenii politici de la Bucureºti care ºi-au jucat bine rolul în acele circumstanþe istorice, la jertfele
ostãºeºti, ci mã gîndesc la conºtiinþa ºi idealurile ardelenilor. România
de astãzi nu este aºa cum au visat-o. Nu aratã ca o þarã mare, puternicã,
demnã, frumoasã, bogatã, în care sã te simþi bine, mulþumit de viaþa ta,
dacã nu chiar mîndru. Oamenii sunt mîndri ºi de conducãtorii lor, dacã
au motive. Nu cred cã ardelenii sunt mîndri de conducãtorii de astãzi de
la Bucureºti. Este prea evident modelul lor ºi tare mã tem cã e Gubernia
exersatã pe Teleorman. Priviþi mersul domnului Dragnea pe covorul
parlamentar, miºcarea mîinilor, ºi comparaþi-le. ªi iar mã tem cã mîinepoimîine ardelenilor nici nu o sã le mai pese de România politicienilor,
de autostrãzile spre Moldova sau Muntenia. Vor fi mai atenþi cum se gospodãresc la Oradea, Cluj, Alba-Iulia, Braºov, Timiºoara, Sibiu..., fraþii fiindu-le în Italia, Spania, Franþa, Germania...
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Asterisc
Gheorghe Grigurcu

„Disciplina inefabilã indusã
de o melodie”

Andrei Pleºu: intelectual briant, nu mai puþin oportunist. Sub
toate guvernãrile a cãzut mereu în picioare. Raportarea la un M. Ralea
nu e desigur inadecvatã. Dupã ce ºi-a compus un look de disident (scurtul exil, cu alurã princiarã, de la Tescani i-a priit), îndatã dupã cotitura
din ‘89 a avut grijã a se disocia sonor de Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Alexandru Paleologu, ba chiar ºi de Vaclav Havel. În acelaºi spirit,
reacþia scîrbitã faþã de Piaþa Universitãþii. A cultivat mereu sinuozitãþi
mãnoase. Ameninþãrile cu demisia din cabinetul mineriadelor (participarea d-sale la acest cabinet e o dovadã cã a fost selectat din capul locului de Ion Iliescu!), desigur niciodatã finalizate, au rãmas de pominã.
Fortificat în colaborarea cu Emil Constantinescu, a avut prevederea de-a se
rosti meprizant despre Ion Iliescu ºi Adrian Nãstase, chiar în preajma
eºecului lor electoral din 2004. Dupã ce a anunþat cã renunþã la orice
funcþie politicã, evident cã n-a tratat cu refuz îmbrãþiºarea lui Traian
Bãsescu. Sofist carismatic pe un trunchi de monden blazat (are aerul
unui rafinat jucãtor de cãrþi), dl. Pleºu ilustreazã cu nonºalanþã contradicþia dintre o filosofie întemeiatã pe scepticism ºi mefienþã, distins
cinicã, ºi tendinþa afirmãrii printr-o diversitate de adaptãri politice. Ducînd la o posturã cîtuºi de puþin abstrasã, ci bizuitã pe un comportament activ, pe o energicã implantare în straturile pragmatice ale existenþei. Planturos, jovial, elegant, reprezintã un monument de abilitate.
Ne vorbeºte de pe micul ecran cu voce scãzutã, cu pleoapele coborîte,
excedat de propria-i autoritate asumatã. Pare a somnola uºor, aidoma
unui pahiderm august ce-ºi face siesta dupã un prînz copios. Indubitabil
e unul dintre personajele cele mai savuroase ale umanitãþii bãºtinaºe,
legatar, vrînd-nevrînd, al intelectualilor cu strãlucire stilisticã ºi fire ver-
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satilã, în frunte cu G. Cãlinescu, M. Ralea, Camil Petrescu. Harul inteligenþei speculative a lui Andrei Pleºu creºte ca o floare de lotus pe suprafaþa apelor stãtute, balcanice. Eseistul se aflã în tandem cu Gabriel
Liiceanu (mai rigid acela, cu o tãieturã uscat-arogantã a manifestãrii) ºi
într-un triumvirat prin adaosul recent al lui Horia-Roman Patapievici,
încã oarecum juvenil în lealitatea-i intransigentã, nervoasã, spre a face
pe deplin corp comun cu antecesorii ºi proteguitorii d-sale pe care i-am
numit. Sã mai vedem.
*
Marþial a cîntat pe Issa, cãþeaua amicului sãu Publius, cu aceste înfocate cuvinte: „Issa e mai curatã ca sãrutarea unei porumbiþe, ea e mai
atrãgãtoare ca o fatã ºi mai preþioasã decît bogãþiile Indiei. Mica cãþeluºã
Issa este deliciul lui Publius. Cînd ea latrã, crezi cã-þi vorbeºte, simte bucuria ºi tristeþea stãpînului, se lipeºte de gîtul lui ºi doarme fãrã sã i se
audã respiraþia. Nimic nu întrece pudoarea acestei mici virgine; ea nu
cunoaºte amorul ºi nu ºi-a gãsit încã un soþ demn de ea”.
*
Disciplina inefabilã indusã de o melodie, de o culoare sau de o mireasmã, mai eficace decît cea prescrisã de regulamente, întrucît implicã
o supunere benevolã.
*
„Un profesor de la ºcoala politehnicã din Milano a semãnat confuzie în rîndul bibliofililor afirmînd cã nu Gutenberg este cel care a inventat tiparul. Bruno Fabbiani susþine cã Gutenberg folosise un procedeu xilografic ºi nu caractere mobile pentru a imprima celebra sa
Biblie, între anii 1452 ºi 1454. Italianul a pus la punct 30 de experimente
prin care s-ar putea demonstra cã Gutenberg nu a folosit caracterele
mobile. «Tot ce se cunoaºte despre tehnica sa a fost dedus din documentele pe care le-a imprimat, astfel încît orice pistã nouã ar putea fi luatã în
considerare», a declarat directoarea Muzeului Gutenberg, pãrînd a confirma teza profesorului” (România liberã, 2004).
*
În pustiurile din Peru creºte un cactus care poate sã meargã. În
loc de rãdãcini, el are niºte excrescenþe acoperite cu þepi ascuþiþi. Cînd
bate un vînt puternic, cactusul se deplaseazã pe distanþe mari, luîndu-ºi
umezealã ºi hranã nu din sol, ci din aer.
*
În pofida concepþiei comune, înþeleptul nu e foarte „inteligent”.
Întrucît pasivitatea contemplaþiei ºi a certitudinilor care-l caracterizeazã
se opune inteligenþei, stare activã, scepticã, anxioasã. Liniºtea sa nepro-
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blematicã exclude dialectica, necontenita problematizare ce constituie
apanajul inteligenþei.
*
Înþelepciunea: o inteligenþã învinsã de sine însãºi, transfiguratã,
asceticã.
*
Înþelepciunea: o sfinþenie laicã (atunci cînd nu se poate altminteri).
*
Înþeleptul poate fi lesne acuzat de cãtre individul inteligent de
mediocritate, iar de cãtre creator de sterilitate.
*
Înþelepciunea: transparenþa inteligenþei.
*
Malraux crede cã ,,înþelepciunea este mai vulnerabilã decît frumuseþea, cãci înþelepciunea e o artã impurã”. Nu e mai curînd invers?
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Interogaþii
Ion Simuþ

Pentru o istorie politicã a
literaturii române
Reflecþii concluzive

(1) ISTORIE POLITICÃ VS. ISTORIE IDEOLOGICÃ
Istoria politicã nu trebuie confundatã cu istoria ideologicã a cãrei
tradiþie a consolidat-o la noi Z. Ornea (în cãrþile sale despre sãmãnãtorism, poporanism, junimism ºi epoca interbelicã). Politica ºi ideologia
alcãtuiesc douã sfere distincte care se intersecteazã, dar nu se suprapun.
Politica presupune instrumentarea unei ideologii pentru dobândirea
puterii, dar e mai mult decât atât. Politicul nu e reductibil la ideologic –
iatã un adevãr elementar nu întotdeauna îndeajuns de cunoscut. Dupã
cum ideologia sau ideologiile au o parte politicã, dar înseamnã mai mult
decât atât, implicând ºi alte dimensiuni (culturale, sociale, intelectuale,
administrative, religioase, economice). Cele mai bune teoretizãri ºi disocieri recente pe acest teren a fãcut Mihai Iovãnel în volumul sãu Ideologiile literaturii în postcomunismul românesc (Editura MLR, Bucureºti, 2017). Ideologia poate fi definitã astfel la modul determinist în viziunea marxistã, fie ca „suprastructurã ideaticã prin care este codificatã
baza materialã a raporturilor de producþie”, fie ca „iluzia sau falsa
conºtiinþã pe care clasele suspuse o induc ºi o întreþin pãturii dominate”
(v. Iovãnel, 2017: 11). Sursa clasicã a acestor variante de posibile definiþii
a ideologiei prin prisma raportului dintre bazã ºi suprastructurã sau
prin prisma luptei de clasã o reprezintã reflecþiile lui Marx ºi Engels din
Ideologia germanã. Dar, lucru important, surse politologice mai noi, pe
care Mihai Iovãnel le citeazã, permit legitimarea unor definiþii nemarxiste, ca de pildã: ideologia ca „un set de propoziþii doctrinare care
legitimeazã o miºcare politicã mai mult sau mai puþin formalizatã” sau
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„un mod de gândire dogmatic-propagandisticã opusã adevãratei gândiri critice” (v. Iovãnel, 2017: 11). Mihai Iovãnel preferã sã înlocuiascã cel
mai adesea în explorãrile sale politicul cu ideologicul. De aceea, discursul sãu critic va fi axat pe „modelarea ideologicã a literaturii” în postcomunism, implicând distorsiunile imaginarului, politicile de grup, influenþa pieþei în diversificarea unei literaturi de consum, „conectivitatea
globalã”, impactul vizualului ºi al mass-media. Ideologicul/ ideologiile îi
servesc mai bine analizele decât politicul, ca mai flexibil, plurivalent,
versatil între practica scrisului ºi crearea unor iluzii prin intermediul
imaginarului adaptat consumismului plezirist. Alegerea lui Mihai Iovãnel între ideologii ºi politicã în favoarea celor dintâi e semnificativã
pentru practicile analitice ale unei întregi generaþii. O istorie politicã
este o mizã prea micã pentru ambiþiile ei globaliste, sociologice, comparatiste, ce pot fi vãzute în plinã desfãºurare la Mihai Iovãnel, Andrei
Terian, Bogdan Creþu, Oana Soare, Alex Goldiº, Adriana Stan. Ei au
constatat de mult falimentul autonomiei esteticului ºi al unei perspective literaturocentrice. Tocmai acest fapt, invers decât cel observat de
Adrian Dinu Rachieru, mi se pare simptomatic pentru viziunea criticã
ºi tendinþele noilor generaþii de istorici literari: imposibila împãcare
între estetic ºi ideologic. Criteriul politic, pe care presupun cã îl considerã mult prea limitat, nu îi preocupã pe mai tinerii istorici literari.
Istoria politicã a literaturii nu este preferinþa celor mai tinere generaþii
de istorici literari. Nu e semnificativ cã nici unul dintre cele nouã cazuri
analizate de tentative de istorii politice a literaturii române nu aparþine
ultimului val? Toþi, dar absolut toþi, sunt ºaizeciºti ºi optzeciºti. Reprezentanþii noului val în istoria literarã de la noi vor o istorie literarã cu un
orizont mai larg, prospectiv ºi internaþionalist.
Pentru un adept inflexibil al criticii estetice cum este Nicolae Manolescu ideologiile nu sunt decât patologiile incurabile ale unei culturi
sau ale unei epoci ºi a comenta literatura din perspectiva lor este o
eroare:
„Ideologia, indiferent de caracterul sau de «suportul» ei, conþine
un imens ºi deseori ascuns potenþial distructiv. Ceea ce ideologiile, fie
politice, fie religioase, fie morale tind sã distrugã este cultura în sens
larg - patrimoniu, tradiþie, culturã vie. Ideologiile sunt boli autoimune ºi
letale ale organismului cultural”. (Manolescu, 2012)
Privite în acest fel, ideologiile se confundã cu extremismele de
orice fel:
„Ideologii nu pot admite diversitatea, condiþie sine qua non a culturii, pentru cã ei sunt oamenii unei singure Cãrþi: Biblia, Coranul, Ma-
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nifestul Partidului Comunist, Mein Kampf, Cãrticica Roºie a lui Mao,
Cartea Verde a lui Ghadafi ºi altele. Cartea care le face inutile pe toate
celelalte. Cititã în litera ei. Ideologiile sunt o monomanie care ameninþã
grav soarta culturii ºi a memoriei umanitãþii. Ignoranþa ºi incultura îºi
fac cuibul în ideologiile de tot soiul (...) Ideologiile sunt boli autoimune
ºi letale ale organismului cultural”. (Manolescu, 2012)
Dacã e aºa, atunci orice analizã ideologicã sau orice analizã
politicã a literaturii dintr-o anumitã epocã echivaleazã cu analiza unei
maladii, ceea ce e perfect adevãrat ca principiu ºi perfect legitim ca
ipotezã de lucru. Dar de ce sã nu fie îndreptãþitã analiza acestei maladii?
Se aflã aici potenþialul bãnuitei controverse, anunþate mai sus ca latentã.
Nicolae Manolescu ia în seamã în aceste consideraþii numai accepþia
negativã, agresivã, a ideologiilor, devenite adversare ale culturii, ale
diversitãþii ºi ale tradiþiilor care o contrazic. Dar ºi conservatorismul
junimist, ºi liberalismul în general ºi liberalismul economic în special
sunt ideologii. Sunt ele nocive pentru culturã în aceeaºi mãsurã ca
extremismele citate? Iatã o întrebare pentru o posibilã istorie politicã?
Sã acceptãm însã cã Nicolae Manolescu are în vedere numai versantul
negativ al ideologiilor, considerate forme de inculturã atunci când
devin exclusiviste ºi intolerante.
Aº ieºi din aceastã capcanã, un fel de falsã controversã (dãm ideologiei o accepþie pozitivã sau îi atribuim fatidic o conotaþie negativã?),
propunând o definiþie foarte largã a ideologiei unui scriitor, pentru cã
orice mare scriitor are o ideologie imediat recognoscibilã. În fond, fac
un fel de acrobaþie: sar de la ideologiile colective la ideologiile individuale. Atribui ideologiei unui scriitor accepþia unei sinteze a cel puþin trei
componente majore: viziune asupra lumii, viziune asupra omului ºi viziune asupra literaturii. Distingem destul de uºor dupã aceste criterii diferenþele dintre Dante, Shakespeare, Cervantes, Balzac, Tolstoi,
Dostoievski, Eminescu, Baudelaire, Proust, Thomas Mann, Rilke, Pessoa,
Rebreanu, Arghezi, Blaga. Într-o istorie esteticã a literaturii, oricât ar fi
de consecvent esteticã, diferenþele pe care le-am face nu ar fi de valoare,
ci de viziune asupra lumii, asupra omului ºi asupra literaturii, cum am
spus. Dar acesta este un aspect colateral al ideologiei, înþeleasã în sensul
ei profund de logos al ideii. Noi, în mod curent, suntem tentaþi sã ne
referim la o accepþie superficialã a ideologiei, nepãrat conotatã politic,
dintr-un reflex repulsiv.
Dimensiunea ideologicã este, aºa cum am arãtat, numai un aspect
al unei istorii politice a literaturii. Cel mai adesea existã reflexul ca o
istorie politicã sã fie redusã la o reconstituire a atmosferei ideologice a
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unei epoci. În definiþia elementarã a politicii intrã însã necesarmente ºi
alte dimensiuni, aºa cum am arãtat la început, dintre care instituþiile puterii (Partidul, Cenzura, Securitatea) ºi raporturile de alianþã ºi intermediere sunt cele mai importante. Atunci când vorbim de o istorie politicã
depinde ce înþelegem prin politicã. Eu am propus la începuturile acestor consideraþii definirea complexã a politicii ca un sistem ideologic ºi
instituþional de organizare ºi de exercitare a puterii. Am subliniat ºi subliniez încã o datã aceastã ambivalenþã a definiþiei: politica nu este doar
un sistem ideologic, ea angajeazã ºi un sistem instituþional care se rãsfrânge într-un mod specific, diferit de la o epocã la alta, asupra libertãþii
de creaþie a oricãrui artist.
Scriitorul este negustorul propriului mesaj pe care se angajeazã
sã-l transmitã, iar instanþa cu care se confruntã emanã din exercitarea
puterii, fie ea politicã, fie ea economicã. Ideologia (politicã, filosoficã,
religioasã, socialã, culturalã sau de grup) este numai un filtru. Nu se
poate scrie o istorie politicã a literaturii române postbelice fãrã referinþe sistematice la Cenzurã ºi Securitate, ca instrumente de control ºi
restrângere a libertãþii de creaþie. Acesta este adevãrul cel mai pregnant
din 2000 încoace, imposibil de ocolit în reconstrucþia metodologicã a
noii istorii literare.

(2) ISTORIE POLITICÃ VS. ISTORIE POLITIZATÃ
Poate cã unora ideea de istorie politicã a literaturii li se va pãrea
compromisã din start, în urma unei posibile suspiciuni de contaminare.
Nu am avut noi, înainte de 1989, destule istorii „politice” ale literaturii
ca sã mai persistãm ºi azi în aceastã eroare? În 1964, am celebrat douã
decenii de literaturã nouã, la douãzeci de ani de la dobândirea puterii
populare. Am avut o istorie dedicatã acestui eveniment ºi o istorie conjuncturalã a literaturii. În 1974, sãrbãtoream trei decenii de la Eliberare.
Altã istorie triumfalistã, cu un bilanþ ºi mai bogat de opere dedicate construcþiei unei lumi noi! Înseºi manualele de liceu, chiar în perioada lor
cea mai bunã, din anii 1965-1975, erau forme ale unei istorii literare
euforice în aniversaritã. Dar toate acestea, în frunte cu istoriile proletcultiste, nu erau cu adevãrat istorii politice, ci istorii politizate ale literaturii. Sã nu le confundãm.
În consecinþã, trebuie fãcutã o distincþie categoricã între o istorie
politicã a literaturii ºi o istorie politizatã. Prima implicã, aºa cum am arãtat, o perspectivã obiectivã ºi constatã gradul de implicare a politicii în
literatura unei anumite perioade, modul în care este falsificatã ierarhia
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valorilor, strategiile puterii de a dirija ºi de a limita libertatea de creaþie.
A doua, istoria politizatã, manifestã interesul unei autoritãþi de a releva
jubilativ numai ceea ce-i convine, proiecteazã retrospectiv anumite
intenþii ale actualitãþii asupra unei perioade anterioare sau chiar asupra
întregii literaturi. De pildã, ideea luptei de clasã din anii proletcultismului devine criteriu generalizat pentru interbelici, pentru clasici, pentru
romantici, pentru paºoptiºti, pentru cronicari ºi chiar pentru originile
literaturii române. Existenþa atestatã a unei istorii politizate a literaturii
române poate compromite în ochii unora ideea absolut onorabilã ºi rezonabilã a unei istorii politice a literaturii române. Sper cã am risipit
aceastã confuzie.
Ce altceva mai putem considera simptomatic în urma acestei repertorieri de tentative ale unei istorii politice a literaturii române?

(3) ALTE SIMPTOME
Sã observãm mai întâi cã în primele cinci cazuri (Anneli Ute
Gabanyi, M. Niþescu, Ana Selejan, Marian Popa, Eugen Negrici) autorii sintezelor parþiale nu-ºi asumã conceptul de istorie politicã ºi nu se revendicã
de la el. Ideea, ca simplã intuiþie, de a relaþiona literatura cu politica existã,
sunt realizate descrieri pe larg ale acestei relaþii, dar genul lor de investigaþii
nu este numit istorie politicã a literaturii. Conceptul apare mai târziu, când
practica denunþãrii compromisurilor fãcute de scriitori cu regimul politic
al dictaturii socialiste devenise un exerciþiu cotidian.
Nici unul dintre istoricii literari menþionaþi nu-ºi stabileºte un set de
principii ferme de lucru, arii de investigaþie ºi, mai ales, nu lãmureºte o
accepþie minimalã a termenului cu care lucreazã (de fapt nu lucreazã cu el,
ci îl subînþeleg). Conceptul de istorie politicã a literaturii rãmâne difuz,
neprecizat, pentru toþi practicanþii de pânã azi. E, probabil, una dintre cele
mai frapante constatãri dintre acelea care se impun observatorului acestui
istoric al fenomenului. Noþiunea de istorie politicã a literaturii este utilizatã aproximativ, intuitiv, fãrã precizãri utile în privinþa accepþiei, a sferei ºi a
interacþiunilor. Nici acum nu putem afirma convingãtor cã istoria politicã
a literaturii s-ar fi constituit într-un concept tare ºi precis. Ea este mai mult
o iniþiativã novatoare, o formã de atitudine criticã, un proiect ambiguu, o
varietate de metodã ºi viziune criticã. Primii utilizatori ai criteriului politic
în abordarea literaturii fac istorie politicã fãrã sã ºtie sau fãrã sã o problematizeze în mod special. Acest lucru semnaleazã o tendinþã stringentã, o necesitate irepresibilã, imposibil de oprit, înspre analiza politicã a condiþiei
literaturii.
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O altã observaþie este relevantã pentru amatorismul în domeniu.
Cu excepþia ultimului practicant al istoriei politice a literaturii, Adrian
Dinu Rachieru, exegeþii nu fac nicio referire, dar absolut nicio referire,
la predecesori. (În finalul volumului sãu Polemici de tranziþie, 2016,
Adrian Dinu Rachieru analizeazã exigent trei cazuri de istorie politicã:
Marian Popa, Petre Anghel ºi Gabriel Andreescu.) Fiecare dintre ceilalþi
se crede descoperitorul acestei metode sau viziuni critice asupra trecutului literar ºi unicul ei slujitor sau ilustrator. Pãguboasã este mai ales
totala ignorare a primei tentative de acest fel, aceea semnatã de Anneli
Ute Gabanyi, cu atât mai pãgubitoare cu cât putem constata acolo germenii unui profesionalism necesar pentru a scrie o istorie politicã a literaturii române. Lecþia ei inauguralã a rãmas neasimilatã.
Trebuie apoi sã reflectãm mai mult la faptul cã nici istoria esteticã,
nici istoria politicã nu pot fi o colecþie de portrete, un panou de onoare,
un tablou cu absolvenþi. Ceea ce se pierde din aceastã alãturare de profiluri este însãºi istoria. Dacã în cazul istoriei estetice este explicabil
acest efect de refugiu sau camuflare a istoriei majore în istoria secundarã, în însãºi istoria formelor ºi a valorilor estetice, adicã într-un fel de
istorie internã a literaturii, în cazul istoriei politice restrângerea peisajului de epocã la o alãturare de personalitãþi, încadrate în conjuncturi specifice, diminueazã fatal, adicã distruge istoria evenimenþialã, vizibilã,
palpabilã, evocabilã, istoria externã obiectivã, atestabilã prin documente. De aceea mã simt oarecum dator sã pledez pentru mai multã
istorie în istoria literarã; numai astfel poate fi relevatã drama istoriei
politice, intrigile ºi maladiile care afecteazã literatura prin intermediul
distorsiunilor ºi prejudiciilor aduse libertãþii de creaþie, ca o formã particularã, definitorie pentru un artist, a libertãþii de exprimare.
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Restituiri

Alexandru Seres

O lunã la Paris

Primul contact al lui Cioran cu „poezia bulevardelor” pariziene a
avut loc cu doi ani ºi jumãtate înainte ca Alphonse Dupront, directorul
Institutului Francez din Bucureºti, sã-i acorde bursa graþie cãreia avea sã se
stabileascã în cele din urmã definitiv în capitala Hexagonului. În ultimul an
al bursei sale berlineze, Cioran se gândeºte sã profite de faptul cã un foarte
bun amic din copilãrie se aflã la studii la Paris. „În 1935, am locuit la un prieten, Bucur Þincu, venind din Germania, în 2 rue Lhomond ºi Parisul mi s-a
pãrut colosal. Cu o fascinaþie aparte, femei frumoase ºi elegante, bistrouri,
o viaþã de noapte excitantã ºi perversã”, îºi aminteºte el într-o convorbire
cu Ion Deaconescu din 1989. Memoria nu îl înºalã: mai multe scrisori din
aceastã perioadã atestã ºederea sa, timp de o lunã, în oraºul de pe Sena.
Între 28 februarie ºi 1 aprilie fiind perioadã de vacanþã în universitãþile germane, Cioran are justificarea necesarã în faþa pãrinþilor pentru a
face aceastã cãlãtorie. Se simte însã dator sã le dea ºi argumente suplimentare, de naturã sã-i convingã de îndreptãþirea deciziei sale: „Numai drumul mã costã ceva mai mult; încolo, cheltuiesc tot atât. În plus, am avantajul de a învãþa limba. Dacã nu mã duc acum, n-o sã mai ajung curând”, se
explicã el, adãugând în chip de argument suprem: „Eu vreau sã plec din tot
sufletul.” Pe 20 februarie, hotãrârea este luatã, aºa cã le scrie din nou: „Cred
cã în 28 ale lunii plec [cel] mai târziu la Paris. Îmi voi închiria acolo o
camerã sau voi locui cu Bucur, încã nu ºtiu.” Dacã în misivele trimise celor
de acasã e cât se poate de optimist, încercând sã-ºi asigure pãrinþii cã
neaºteptata sa vacanþã parizianã nu-i va genera prea mari cheltuieli suplimentare, din rândurile adresate lui Anton Golopenþia pe 27 februarie,
chiar în ziua plecãrii sale, rãzbate îngrijorarea: „Plec astãzi la Paris, într-o
mare nesiguranþã financiarã”, îi scrie Cioran colegului sãu, împreunã cu
care pornise spre Berlin în toamna anului 1933.
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O lunã la Paris

Rue Lhomond

Hotelul de pe rue Lhomond unde avea sã-l gãzduiascã Bucur Þincu
se afla în inima Cartierului latin, în apropierea Panthéonului, la câþiva paºi
de acesta fiind ºi celebra Bibliotecã Sainte-Geneviève, pe care Cioran n-avea
cum s-o rateze. Dupã atmosfera sufocantã a Berlinului, unde trãise izolat
mai mult de doi ani, Parisul e o adevãratã gurã de oxigen. Spre deosebire
însã de Germania, de care Cioran se simþise atras datoritã realitãþilor
politice, fiind cucerit de elanul vital pe care îl vede stând la baza ascensiunii lui Hitler, Franþa îl cucereºte nu atât prin prezentul ei, cât prin trecut: e
o þarã aflatã în declin, a cãrei mãreþie trecutã consoneazã cu starea sa de
spirit. Cartea poºtalã pe care i-o trimite fratelui sãu Aurel, pe 14 martie, prin
care îl anunþã cã va rãmâne la Paris pânã în 27 ale lunii, conþine primele
semne ale fascinaþiei pe care oraºul o exercitã asupra sa: „Multe lucruri am
învãþat aici ºi multe am învãþat sã le uit. Numai melancolia a rãmas aceeaºi,
dulce ºi amarã, la Paris, ca la Sibiu, Berlin sau Râul Sadului.” Tot de la Paris
îi scrie ºi lui Petre Ilcuº, pe care îl roagã sã le spunã pãrinþilor sãi sã nu fie
neliniºtiþi cãci mai are bani: „Bitte schreiben Sie an meine Eltern (Sibiu,
Tribunagasse 28), dass ich in Paris bin. Ich habe noch Geld. Sie sollen nicht
unruhig sein.” La sfârºitul sejurului sãu parizian, pe 26 martie, le scrie din
nou pãrinþilor: „Astãzi plec din Paris. În drum, mã voi opri la Köln, pentru
douã zile. Am vãzut tot ce se poate vedea într-o lunã. Dacã n-aº fi fost la
Paris, toatã viaþa aº fi regretat.” Nu suflã însã nicio vorbã de greutãþile financiare cu care s-a confruntat. Aflãm despre ele dintr-o nouã scrisoare trimisã pe 10 aprilie lui Anton Golopenþia, de la Berlin: „Sunt foarte fericit cã am
fost la Paris. [...] Cele douãzeci de mãrci nu þi le voi putea trimite decât peste
vreo douã luni. Plãtesc o chirie mare ºi am mai fãcut datorii la Paris.”
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Luna petrecutã la Paris în primãvara anului 1935 l-a marcat pe
Cioran. Mai târziu, avea chiar sã susþinã cã în timpul acestui scurt sejur a
luat decizia de a face tot posibilul pentru a se stabili acolo: „Ce fut le coup
de foudre. C’est pendant ce séjour que je pris la décision de faire l’impossible pour m’établir en France”, va nota el în notiþa autobiograficã scrisã pentru traducerea în germanã a Tratatului de descompunere. Acelaºi lucru îl
afirmã ºi în convorbirea cu Gabriel Liiceanu din 1990: „În Germania fiind,
am venit la Paris o lunã, ºi a fost o revelaþie pentru mine. Dupã ce am vãzut
Parisul, Berlinul a devenit zero, nu m-a mai interesat. M-am întors în þarã ºi
Parisul a ajuns obsesia mea. Mi-am zis: trebuie sã ajung neapãrat la Paris.”
Dacã într-adevãr a fost aºa, sau avem de-a face doar cu una dintre
exagerãrile tipic cioraniene, prea puþin conteazã. Cert e cã, la puþin timp
dupã aceastã vizitã, îi scrie lui Arºavir Acterian o scrisoare lungã, în care îl
sfãtuieºte sã meargã la Paris la prima ocazie, cãci „Numai acolo se poate
învãþa ce înseamnã un cer melancolic, sub atracþia cãruia sfârºitul bulevardelor se împânzeºte într-o boare ºi te cheamã ca adierile unei mãri;
acolo trãieºti numai trecutul în mod intim ºi calci pe istorie cu fiecare pas
ºi numai acolo nu te dor lucrurile care mor.” Iar ceva mai târziu, într-o
scrisoare cãtre Jeni Acterian din ianuarie 1940, îi va mãrturisi prietenei sale:
„M-am sincronizat incurabil decadenþelor acestui oraº.”
Entuziasmul sãu pentru oraºul în care va alege sã se stabileascã ceva
mai târziu va pãli o datã cu trecerea anilor, ajungând treptat sã-l considere
de nelocuit, în special din cauza turiºtilor ºi a maºinilor. La 1 septembrie
1973, îi scrie lui Arºavir Acterian: „Parisul a devenit un oraº de nelocuit. Mai
bine m-aº muta într-un garaj. Pe deasupra, francezii mã exaspereazã. Ce
pãcat cã nu pot sã mã fac cetãþean elveþian!” Dupã ce fãcuse tot posibilul sã
scape de România, mai târziu va profita de orice prilej pentru a evada din
Paris. Ba chiar, într-o scrisoare din 1978, nu va ezita sã-l numeascã „un bâlci
sinistru”. Cu toate acestea, în Istorie ºi utopie Cioran îºi declarase dragostea
pentru Paris, într-un mod tipic pentru el: „Nu aº schimba acest oraº pe nici
unul din lume; din chiar acest motiv el este izvorul nefericirilor mele. Toate
celelalte fiind pentru mine o apã ºi-un pãmânt, adesea mi se întâmplã sã
regret cã rãzboiul l-a cruþat, cã n-a fost nimicit precum atâtea altele. Distrus,
m-ar fi scãpat de fericirea de a trãi în el, mi-aº fi putut petrece zilele aiurea,
la capãtul cine ºtie cãrui continent. Nu-i voi ierta niciodatã cã m-a legat de
spaþiu, cã datoritã lui aparþin unui loc.”
Dupã moartea lui Cioran, cercul se închide: la doar câþiva paºi de rue
Lhomond, lângã clãdirea Panthéonului, se aflã Biblioteca Jacques Doucet,
care îi pãstreazã manuscrisele donate de prietena sa de-o viaþã, Simone
Boué.
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Florin Ardelean

Amiaza ºi întunericul
Vasile Muscã,
Marea amiazã,
Ideea Europeanã,
Bucureºti, 2014

Sunt foarte puþini eseiºti sau gânditori români care pot vorbi
despre Friedrich Nietzsche fãrã sã riºte improvizaþii ºi rãtãciri. ªi mai
puþini sunt cei care o pot face în scris, fãrã crispare sau ºovãire. Unul
dintre cei atât de puþini, pe mâna ºi pe gândul cãruia poþi merge fãrã
nicio grijã, este Vasile Muscã, profesorul ºi filosoful trãitor, o viaþã
întreagã, în siajul „obsesiei” Nietzsche, dar fãrã a fi fost strivit de o povarã enormã, fãrã a fi sfârºit într-un epigonism cu tentã juvenil-pasionalã (Vasile Muscã, Marea amiazã). L-a salvat de la o pãþanie cu victime
culese din rândul spiritelor cu ºtaif ºi vanitãþi aulice calitatea de profesor al Universitãþii clujene, format sub magisteriul unor profesori distinºi, detaºându-se dintre aceºtia D. D. Roºca, pentru ca mai apoi sã
rãmânã în registrul seriozitãþii de tip ardelenesc, cu lecturi remarcabile
ºi-o bunã calibrare la teme ºi ºcoli de gândire, fãrã intemperanþe sau
puseuri epatante. Doar astfel a fost posibil un drum fãrã poticneli,
înlesnind o cãlãtorie din care s-au nãscut cãrþi cu o consistentã valoare
adãugatã. Marea amiazã nu face decât sã confirme un itinerariu cãlãuzit
de har ºi trudã.
O primã caracteristicã a textului propus este limpezimea, faptul
cã nu eºti pus în situaþia de-a constata zone de obscuritate dinadins fabricate, o datã pentru a masca dubitaþii, iar în al doilea rând pentru a
construi bastimente emfatice. Capitolele cãrþii adunã texte publicate,
cele mai multe dintre ele, în cãrþi anterioare (Permanenþa idealismului,
Iluminism ºi istorism ºi Spusul ºi de nespusul), dar de data aceasta se
obþine, prin aducerea lor între copertele aceluiaºi op, un efect de densi-
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tate, de aliniere la acelaºi nivel al tensiunii discursive ºi de centrare la subiect. Punctul critic este atins repede, pentru ca mai apoi sã rãmânã o
constantã pentru cititor, pe mãsurã ce gândirea lui Nietzsche este înfãþiºatã, oarecum didactic, dar cât se poate de prob, în articulaþiile ei
conceptuale, cu insistenþã pe ideile de forþã, fãrã a cãdea în biografism,
dar ºi fãrã a sfida un adevãr evident, acela cã filosofia lui Nietzsche este
expresia omului a cãrui viaþã ºi boli au determinat un mod de gândire
cu totul original, excentric în raport cu uzanþele vremii, ba chiar cu
modul de a face filozofie, în genere. Limpezimea ºi efectul de densitate,
invocate mai sus, constituie un prim motiv al profitabilitãþii. Eºti chiar
tentant sã exclami, pe mãsurã ce filosoful aforistic este dezasamblat în
componente, cã totul este poate prea simplu, prea elementar de înþeles.
Aici lucreazã, în numele acestei aparenþe a facilitãþii, calitatea de magistru pe care Vasile Muscã ºi-a exersat-o la catedrã, zeci de ani (la un moment dat, spre finalul volumului, este iscatã o discuþie cu privire la relaþia dintre profesor ºi gânditor, în raport cu faptul de-a te fi întâlnit sau
nu cu Ideea, de-a fi fost sau nu mãcar invitat la o prezumtivã întâlnire,
mai apoi ratatã sau utilizatã cu rodnicie). Diferenþa dintre profesorul de
la catedrã ºi filosof, chestiune demnã de multe controverse, este indicatã precis: „Nimic nu separã mai adânc pe filosoful autentic de profesorul de filozofie decât absenþa constrângerii de a demonstra, la cel dintâi, pe când lipsa unei idei adevãrate îl face pe cel din urmã un împãtimit
al demonstraþiei, robul ei” (p. 191). Într-adevãr, potrivit lui Nietzsche,
doar cei slabi simt tentaþia continuã a expunerii de dovezi, cei puternici
având forþa sã impunã (se poate observa de aici precaritatea lumii de
astãzi, dincolo de gonfleul admiraþiei de sine!).
În al doilea rând, Marea amiazã este impresionantã prin minuþioasa adecvare la… Nietzsche. Autorul cãrþii nu-ºi propune mai mult
decât este necesar, nu supraliciteazã, inventând sosii ale lui Nietzsche ºi
nu riscã temerar în tenebrele unei gândiri oricum suficient de cripticã
pentru majoritatea celor care încearcã sã o pãtrundã ºi sã o înþeleagã.
Vasile Muscã nu uzurpã avanscena, preferând discreþia, atent la „vocile”
textul sãu, preferând sã intervinã cu precizãri oportune ºi cu analize în
nume propriu, dar numai dupã ce este înfãþiºatã filosofia celui asupra
cãruia îºi fixeazã lentila spiritului ºi dupã ce îi citeazã pe marii comentatori ai acestuia (Martin Heidegger, E. Fink, K. Lowitz, H. Hasse. E.
Howald, Ch. Andler, Gilles Deleuze, P. Montebello, M. Montinari, ªestov
sau Berdiaev). De aici rezultã consistenþa expunerii, având adesea transparenþa unui curs universitar, dar fãrã concesiile pe care le-ar presupune coborârea la înþelesul unor învãþãcei. Þine de artã, de maturi-
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tate, de perfecta stãpânire a subiectului propus acest balans fin între, pe
de o parte, o filozofie încifratã, elaboratã în prizã directã cu viaþa, cu dorinþa onestã de-a redirecþiona însãºi reflexivitatea filosoficã, dupã marea
rãtãcire începutã o datã cu Socrate, iar apoi accentuatã de creºtinism,
iar, pe de alta, livrarea unor explicaþii clare ºi plãmãdirea unui expozeu
menit sã te punã în starea de cunoaºtere. Lectura este confortabilã. Ba
chiar o anume infatuare aproape cã te înghesuie, având o clipã revelaþia
cã ºtii foarte bine de-acum ceea ce pânã mai ieri pãrea de nedesluºit. E
aici vorba despre o anume punere la dispoziþie pe care o practicã profesorul V. Muscã, în conformitate cu ceea ce crede el (în ºir cu mulþi
alþii) cã trebuie sã facã o universitate sau un filosof ajuns la catedrã,
anume de-a-i învãþa pe alþii sã gândeascã, chiar dacã poate fi obligat, întro mãsurã oarecare, la concesii, nefiind nici el altceva decât un slujbaº al
statului, deci al unui colos ce poate intimida fie ºi numai prin sugestia
puterii avute. „Gândirea se cere învãþatã aºa cum dansul se cere învãþat”,
crede, pe deplin îndreptãþit, Nietzsche. O viaþã întreagã, autorul cãrþii de
faþã nu a fost altceva decât un instructor special de dans, un coregraf
obligat la exerciþii de iniþiere ºi tact, pentru a le cizela multora miºcãrile
atât de profunde ale cugetului, pânã la a fi devenit naturale, investite cu
spontaneitate ºi graþie. A fi o cãlãuzã, aºadar, iatã ipostaza pe care ºi-a
asumat-o, ab initio, Vasile Muscã, prelungind într-o carte despre un
filosof (aparent) straniu habitudini ºi comportamente din sfera academicã, adesea obligatã la conformitãþi oficioase. Succesul acestui transfer
de strategie cognitivã este evident.
O a treia caracteristicã ar fi structura concisã a cãrþii, relaþia
coerentã între premise, intenþii ºi opþiuni, pe de o parte, ºi efectele declanºate de urzeala textului, pe de alta. De aici atributul onestitãþii, faptul cã nu eºti înºelat, nu ai impresia unui joc în care sã fii folosit pe post
de martor, în numele unei solidaritãþi de complezenþã. În afara ultimei
pãrþi, rezervatã unor meditaþii în grilã nietzscheanã, prilejuindu-i autorului câteva reflexii pãtrunzãtoare (iatã doar douã mostre: „Nietzsche
este un grec rãtãcit printre germani. Dar rãmâne ºi un strãin între greci,
ceea ce pentru sine e tragic” ºi „geniul înseamnã o înstrãinare a lui
Dumnezeu în om”), celelalte ºapte abordeazã frontal, fãrã multe elemente de curtoazie, cele mai importante ºi discutate teme ale filosofiei
celui care tindea în bunã mãsurã la statutul de profet, de întrupare a lui
Zarathustra. Avem parte de-o cãlãuzã de lux, a cãrui profesionalism este
fãrã cusur. Introducerea este fixatã pe momentul 1869, când Nietzsche
obþine catedra de filologie clasicã la Universitatea din Basel, susþinând
prelegerea inauguralã cu titlul Homer ºi filologia clasicã. Deja tânãrul
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de doar 25 de ani îl anunþa pe rebelul de mai târziu, refuzând erudiþia
seacã ºi sterilã a interpretãrilor filologice, pentru a se dedica unor analize cu totul speciale cu privire la spiritul antic elen, scindat între apolinic
ºi dionisiac. Al doilea capitol tocmai asta ia în vizor, având ca fundal
Naºterea tragediei, abisul dintre vis ºi beþie, antinomia Apollo-Dionysos,
diferenþa de efect pasional sculpturã-muzicã, momentul nefast Socrate vãzut responsabil pentru prima mare crizã a spiritului uman, nevoia
resurecþiei mitului, într-o lume modernã ce-ºi trãia ºi ea, spre sfârºitul
veacului al XIX-lea, criza declanºatã de valorile unui Iluminism mult
prea încrezãtor în raþiune, om ºi libertate. Apetenþa pentru pre-socratici
este explicatã frugal, dar pregnant: „Nietzsche se portretizeazã multiplu
pe sine, sub chipul presocraticilor. […] Presocraticii îi oferã o mascã sub
care îºi ascunde propriul chip. Dar de ce a recurs Nietzsche la mascã?
Desigur, pentru cã este profund ºi, cum o spune chiar el, cei profunzi
iubesc masca” (p. 53).
Al treilea capitol atacã o problemã esenþialã, anume aceea a „inactualitãþii” programatice a genialului bolnav. Întreaga lui filozofie este
una anti-hegelianã, din considerentul cã se opune oricãrei idei de sistem filosofic, de asasinare a gânditorului în numele constructului global.
Dimpotrivã, a gândi înseamnã a trãi viaþa, a recupera instinctele atrofiate ºi a-l denunþa pe omul obiectiv, pe filosoful sistemic, în numele unei
autenticitãþi recâºtigate prin programul de re-inserþie a mitului într-o
lume fãrã sens ºi fãrã mizã, plutind într-un decadentism corupt de
invazia gregarului, a maselor pe deplin mulþumite de noul lor statut,
acela de vedetã de carnaval, ce tocmai l-a detronat pe erou. Urmãtoarele
douã capitole sunt dedicate tocmai cauzelor acestui nihilism camuflat
în faldurile societãþii narcotizate de confort ºi progres. Profesorul Vasile
Muscã pune pe tapet chestiunea creºtinismului ºi cea a morþii lui
Dumnezeu, esenþiale în angrenajul ideilor celui care l-a anunþat pe
supra-om, dar nu din poziþia unui evanghelist, ci a unui dys-anghelist
(ca vestitor al rãului). Nietzsche refuzã ipocrizia, adevãrul spus numai
pe jumãtate, declarându-se tranºant un adept al lui Dionysos, în
defavoarea „crucificatului”, dar mai ales a Bisericii sale. Morala sclavilor,
în numele celui slab ºi umil, dar veºnic gata pentru a se târgui/ tângui în
speranþa unei mântuiri viitoare, a adus doar resentiment ºi culpabilizarea fãþarnicã a pãcatului (deschizând drumul spre psihanalizã ºi
psiho-dramele ce paraziteazã morganatic un tragic acum inaccesibil).
Modernitatea este fructul stricat a douã milenii de minciunã ºi rãtãcire,
sosind momentul recunoaºterii unui faliment glorios. Moartea lui
Dumnezeu, anunþatã în ªtiinþa voioasã, este rezultatul unui complot
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colectiv, al unei crime sãvârºite cu mâna tuturora, dar mai cu seamã,
constatã Vasile Muscã, prin ideile exprimate de un ºir respectabil de
gânditor (Anselm de Canterbury, Descartes ºi Spinoza constituind doar
triada de forþã). Creºtinismul, ca doctrinã platonicã ambalatã pe gustul
vulgului (scindarea lumii în sensibil ºi suprasensibil, pe modelul Ideilor
ºi Umbrelor), nu putea nãdãjdui la infinit pe linia de credit garantatã de
Atotputernic. Moartea acestuia nu a fost una violentã, ci cât se poate de
lentã, de fapt, o agonie cu nuanþe aproape imperceptibile în agravarea
stãrii de „pacient” în fazã terminalã. Nihilismul declanºat o datã cu
ieºirea din decor a unui Dumnezeu deja stânjenitor, în paradigmã
Iluministã, ºi-a gãsit în Nietzsche purtãtorul de drapel. Supraomul nu
fãcea decât sã ocupe un loc vacant, dar într-o lume pornitã spre propria
pierzanie, noteazã Vasile Muscã: „Prin activismul sãu energic omul european îºi construieºte o istorie care îl împinge în mod fatal cãtre pieire.
[…] Este vorba de o consecinþã a însuºi modului european de a concepe
istoria ca devorare de sine a omului, ca autonimicire: dupã ce l-a distrus
pe Dumnezeu într-o suitã de negaþii, omul se autodistruge. Dumnezeu
îºi are în om oglinda sa de contrast” (p. 119).
În partea a ºasea, analiza succintã cade asupra contextului în care
a apãrut Voinþa de putere, pentru ca întrebarea la care se rãspunde sã
fie în ce mãsurã „voinþa de putere” ar putea fi acel concept fundamental în filosofia lui Nietzsche prin care sã se articuleze un sistem.
Heidegger vãzuse în el (în concept), alãturi de nihilism, eterna reîntoarcere a aceluiaºi, supraomul ºi dreptatea, un element de bazã în metafizica nietzscheanã. În ce îl priveºte, autorul crede fãrã nici un dubiu
în faptul cã „voinþa de putere”, chiar dacã are trei caracteristici tari (universalitate, dinamism ºi complexitate) nu e capabilã sã articuleze un
eventual sistem, ca pivot, în primul rând pentru cã este viciat de un biologism imanent, iar apoi pentru cã ideea de sistem este o aberaþie atunci când facem referiri la gândirea purtãtorului de cuvânt al lui Dionysos.
Voinþa de putere nu admite corsetul unui sistem, pentru cã este ascensionalã, fãrã gustul/ rãstimpul momentului de împlinire, fiind etern
nãzuitoare.
În sfârºit, titlul cãrþii, Marea amiazã, este cât se poate de sugestiv,
fiind momentul eclerajului maxim, al zenitului profetic necesar pentru
sosirea Supraomului, conceput ca singurul capabil sã ne scoatã din
nihilism ºi promiscuitatea fiinþei debilitate de un parcurs istoric cu totul
greºit. Un dincolo de bine ºi de rãu, ca loc a-moral, despre care se discutã în partea a ºaptea a cãrþii, în orizontul unei speranþe ºi-al unui nou
proiect posibil, este rezervat doar acelor filosofi care vor fi medici ai

25

Florin Ardelean
civilizaþiei, apþi sã punã diagnosticul corect în privinþa stãrii de sãnãtate
a spiritului, dupã ce vor fi fost filosofi dinamitã. Pânã una-alta, speranþa
s-a împotmolit într-un secol al XX-lea, glorios mai degrabã prin barbarie,
Gulag ºi Holocaust, prin triumful ideologiilor ºi dezmãþul propagandei.
Marea amiazã nu a mai venit, în schimb, o dare de seamã despre
oameni în lipsa supra-omului a produs Arthur Koestler, în Întuneric la
amiazã. Într-adevãr, Vasile Muscã are dreptate – oglinda de contrast a
lui Dumnezeu este infailibilã.
Marea amiazã, cartea domnului profesor ºi, deopotrivã, a filosofului Vasile Muscã, este un exemplu de cum poate fi gândit Nietzsche,
când atâþia zãbovesc buimaci, îmbrâncindu-se fãrã istov cu ideile lui
Nietzsche.
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Scriitorului îi place
la puºcãrie?

CAPRICII ºI SECÃTURI
La sfârºitul anului 1919, condiþiile politice s-au schimbat radical,
noul guvern reprezentativ al României Mari, condus de Alexandru
Vaida-Voievod, fãcând din politica de reconciliere un câmp de acþiune
efectivã, inclusiv eforturi pentru eliberarea scriitorilor ºi ziariºtilor
arestaþi, aflaþi în închisoarea de la Vãcãreºti. A fost un cabinet care a rezistat doar trei luni, neputând face faþã maºinaþiunilor ºi intrigilor bucureºtene. A reuºit însã sã determine eliberarea ziariºtilor, fapt datorat
în mare mãsurã lui ªtefan Cicio-Pop1. Demersurile lui vor fi încurajate ºi
de parlamentari, foarte energic dovedindu-se în Camera Deputaþilor
Constantin Costa-Foru, deputat socialist, dar ºi foarte insistentul avocat
al deþinuþilor în Procesul ziariºtilor. Acesta va avea o intervenþie fulminantã în Camerã, în 22 decembrie 1919, cerând ca odatã cu abrogarea
stãrii de asediu sã se treacã imediat la eliberarea oamenilor de presã. Va
fi acuzat cã apãrã Gazeta Bucureºtilor, publicaþie în coloanele cãreia, cu
doi ani înainte, Ioan Slavici îl înregimentase pe Costa-Foru într-un grup
de „secãturi”!2 Avocatul-parlamentar va trece vijelios peste aceste
supãrãri ºi îl va pune la punct pe George Corbescu, unul dintre puþinii
deputaþi liberali la acea vreme. Este ºi un prilej de a aminti situaþia lui I.
Slavici: „Printre aceºtia se aflã ºi bãtrânul Slavici, care a început cariera
de ziarist intrând în puºcãriile Ungariei, pentru ideile sale în cauza
româneascã, ºi care acum zace în puºcãriile noastre, pentru cã ºi-a exprimat tot ideile sale”3.
1 Pavel Þugui, Arghezi necunoscut, Editura Vestala, Bucureºti, 1998, p. 96.
2 Gazeta Bucureºtilor, I, nr. 150, 2 (15) mai 1917.
3 Pavel Þugui, op. cit., p. 98.
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Libertatea ziariºtilor a depins mereu de voinþa ºi capriciile unor
oameni politici influenþi, chiar ºi când I. I. C. Brãtianu, duºmanul lor
personal, nu a mai fost la putere. I. Slavici a înþeles sã-ºi pãstreze principiile ºi sã nu se umileascã cerºind libertatea, deºi avea 71 de ani. A semnat
alãturi de ceilalþi memoriile, cu toate cã era conºtient cã se aflã prins
într-un joc al orgoliilor ºi într-o birocraþie meschinã ºi incoerentã.
Eliberarea din închisoare a venit, dar din atitudinea lui Slavici rãzbat
obida omului ce se ºtie nevinovat, dar ºi convingerea cã trebuie sã laºi
de la tine, sã te situezi deasupra acestor mizerii. O descriere mai coloratã a momentului eliberãrii de la Vãcãreºti va face Arghezi. Poetul-jurnalist avea darul de a trage tuºe groase, iar acum scena punerii în libertate capãtã o notã hazlie. Slavici este din nou cârcotaº. Are de lucru ºi nu
se dã scos pe poarta închisorii. Mai are ceva de finalizat: „La un soroc
fixat nu prea se ºtia cum ºi de ce4, directorul închisorii, gãtit ca de ceremonie, cu tresele de aur la chipiu, a venit sã ne înºtiinþeze cã suntem
liberi. Slavici a refuzat sã-ºi lase celula, sub cuvânt cã se simte bine ºi
aclimatizat. A fost nevoie de-o luptã de argumente (...)
– Mai lasã-mã o zi ºi o noapte, domnul director, se ruga Slavici, sã-mi
isprãvesc o nuvelã...”5.

APEL LA RELAÞII
La începutul anului 1919, guvernul ºi premierul Brãtianu erau
confruntaþi cu un caz sensibil ºi complicat, cãruia nu i-au calculat sau nu
au putut sã-i prevadã toate consecinþele. Exista, desigur, o obligaþie de a-i
trage la rãspundere pe toþi cei vinovaþi de colaborare cu inamicul, condamnarea lor fiind un act de justiþie fundamental. Doar cã în dosarul
ziariºtilor lucrurile au fost fãcute greºit, în grabã ºi superficial. Erau,
totuºi, niºte lideri de opinie, care nu puteau fi arestaþi ºi condamnaþi
rapid, pe fondul unui sentiment popular de rejectare a „colaboraþioniºtilor” ºi în condiþiile de agitaþie socialã din epocã. Desigur, I. I. C.
Brãtianu ºi cei din jurul lui doreau þapi ispãºitori pentru propriile erori,
cum au fost cele privind modul defectuos în care a gestionat intrarea
României în Primul Rãzboi Mondial. În acest context, atitudinea
autoritãþilor faþã de oamenii de presã încarceraþi va fi una de fermitate

4 Din pãcate, Arghezi nu dã data exactã a acestui „soroc”.
5 Tudor Arghezi, Ion Slavici, în Proze, Scrieri, 27, Editura Minerva, Bucureºti, 1975, p.
415.
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privind privarea de libertate, dar ezitantã, chiar favorabilã, privind
condiþiile de încarcerare. Aºa se explicã aducerea jurnaliºtilor deþinuþi
la hotelurile Modern sau Luvru, din Capitalã, unde condiþiile erau bune,
mai ales pentru cei care dispuneau de resurse bãneºti pentru a-ºi
comanda de afarã ceea ce doreau.
La Luvru, Slavici ºi ceilalþi au ajuns în urma unor intervenþii. Era
un hotel în Bucureºti, iar mulþi deþinuþi, toþi reþinuþi preventiv, erau
acolo fãrã a fi însã judecaþi. Au ajuns aici ºi cu promisiunea cã li se vor
face formele pentru a fi eliberaþi. Dar operaþiunea s-a tot prelungit. Pe
de altã parte, este vorba de lunga ºi încâlcita birocraþie. Autoritãþile nu
se grãbeau sã le deschidã porþile spre libertate, deºi presiunile erau
mari. Aducerea arestaþilor la Luvru face parte dintr-un sistem tipic balcanic de influenþe. Nu doar cã reþinerea nu se justifica ºi nu era motivatã
printr-o sentinþã, dar impunea ºi intervenþii multiple, fãcute de apropiaþii ºi de familiile inculpaþilor, pentru obþinerea unor favoruri. Despre
aceste amãnunte va da detalii ºi gazetarul în memorialistica sa:
„Intervenise familia, cu puþin succes, precum ºi soþii Crãiniceanu, cu
mult mai mult, întrucât aveau întinse relaþii în «lumea bunã»“6. Un frate
al maiorului Crãiniceanu era aghiotantul premierului Brãtianu... Slavici
a intrat, deci, în acest mecanism incoerent ºi imprevizibil. Ardeleanul
nu a vrut însã sã uzeze de relaþiile lui. A acceptat demersurile pe lângã
Vasile Morþun, ministrul de Interne la acea datã, dar nu a vrut sã se
meargã mai departe, cãtre I. I. C. Brãtianu, prin intermediul lui Vintilã
Brãtianu, fratele premierului7.

ÎNTÂMPLÃRI RÃMASE ÎN CEAÞÃ
Dupã cum se cunoaºte, au fost depuse eforturi intense pentru
eliberarea celor cinci ziariºti condamnaþi la puºcãrie în 1919. Slavici ºi
Arghezi primiserã câte cinci ani. Îndeosebi poetul fãcea demersuri pentru a fi puºi în libertate. ªerban Cioculescu avea sã se refere la acest
episod, încercând sã restabileascã adevãrul despre unele declaraþii
fãcute chiar de... Arghezi! Criticul nu este de acord cu afirmaþia cum cã
N. Iorga „a venit personal la Vãcãreºti ca sã-mi aducã decretul de
graþiere”. Totuºi, istoricul a ajuns la penitenciar, unde a stat de vorbã cu
6 Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut, Editura Academiei,
Bucureºti, 1968, p. 461.
7 Lucian-Vasile Szabo, Recurs în dosarul Ioan Slavici, Editura Muzeul Literaturii
Române, Bucureºti, 2015, pp. 282-283.
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deþinuþii. Episodul va fi reþinut ºi de Slavici în memorialistica sa. S.
Cioculescu se distanþeazã de susþinerile lui Arghezi: „Adevãrul istoric
este altul. N. Iorga primise de la T. Arghezi de la Vãcãreºti o scrisoare, în
care acesta îºi exprima dureroasa uimire cã gazetarii, ce-ºi fãceau în
fond meseria, erau pedepsiþi, iar politicienii din spatele lor se plimbau
în libertate. Atunci profesorul i-a vizitat pe deþinuþi, a stat mai îndelung
de vorbã cu Arghezi, s-a lãsat convins de argumentele lor, a intervenit pe
lângã suveran pentru amnistiere, neobþinând însã decât graþierea”. Mai
interesantã însã în context este o notã pe care istoricul literar (ºi al presei, în acest caz) o adaugã la cele afirmate mai sus. E o precizare care
vorbeºte din nou despre raporturile gazetarului ardelean cu N. Iorga.
Suntem la închisoarea Vãcãreºti, în timpul vizitei pomenite: „Numai I.
Slavici a refuzat sã-l vadã, pentru cã profesorul scuipase în direcþia lui
când îl întâlnise pe stradã”8. Controversa se adânceºte atunci când
apelãm la o altã sursã. Florea Firan se va referi la aceastã întâlnire, însã
acum refuzul contactului va fi consemnat în dreptul reputatului
istoric9. Se citeazã din Memoriile publicate de Iorga la foarte scurt timp
de la cele întâmplate: „Lui Arghezi îi dau mâna, cu vestea apropiatei
eliberãri. El a fost numai un instrument. Lui Slavici, iniþiatorul, nu i-o
dau”10.
ªi acum desluºirile date chiar de Slavici: „Dl Arsenescu, care þinea
loc de director, m-a poftit în sala de lângã poartã, unde preºedintele
Camerei (N. Iorga, n. n.) dorea sã vorbeascã cu mine ºi cu cei doi
Teodoreºti. Nu ºtiu dacã era sau nu adevãrat cã cu mine voia sã vorbeascã”. Se întâmplã ca aºteptarea sã dureze, cãci Iorga vizita Biserica de
la Vãcãreºti. În acest timp, Slavici se întreþine cu Miron Cristea, viitor
patriarh al României, pe atunci episcop de Caransebeº, iar apoi se
retrage în camera ce-i þinea loc de celulã. Adaugã în Închisorile mele:
„Dupã ce aceºtia au plecat (Miron Cristea ºi suita, n. n.), m-am întors iar
în odaia mea. Aºa s-a întâmplat cã nu m-am mai aflat în sala de lângã
poartã când preºedintele Camerei s-a întors de la bisericã ºi a stat de
vorbã cu cei doi Teodoreºti”11. E, deci, posibil ca gazetarul ardelean sã-l
fi evitat pe Iorga, deºi nu o spune clar. Nu vom ºti, poate, niciodatã care
este adevãrul, deoarece, cu toate cã istoricul noteazã cele întâmplate la
8 ªerban Cioculescu, Argheziana, Editura Eminescu, Bucureºti, 1980, p. 434.
9 Florea Firan, În cãutarea lui Tudor Arghezi, Editura Sport-turism, Bucureºti, 1981, pp.
101-102.
10 Nicolae Iorga, Memorii, vol. II, Editura Naþionalã S. Ciornei, Bucureºti, f.a., p. 303.
11 Ioan Slavici, Amintiri, Închisorile mele, Lumea prin care am trecut, Editura Albatros,
Bucureºti, pp. 189-190.
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câteva zile de la petrecerea lor, acesta avea înclinaþie spre gesturile
grandioase, readaptând uºor unele poziþii pentru a-ºi evidenþia personalitatea.
Faptul cã Slavici era în puºcãrie la Vãcãreºti le trezea multora sentimente contradictorii. Simþeau cã pedeapsa e mare ºi cã aruncarea
vârstnicului scriitor dupã gratii e o barbarie. Episodul va fi evocat ºi de
episcopul Roman Ciorogariu. Era un om care îl ºtia bine pe Slavici,
cunoscând ºi disputele gazetãreºti ºi politice duse cu Goga ºi gruparea
de la Arad. Roman Ciorogariu va publica un volum de memorii, în care
va nota: „În 1919, când România se bucura de gloria întregirii neamului,
ºi tovarãºii sãi de luptã de odinioarã stãteau în Parlamentul român ca în
cetatea libertãþii româneºti, Ioan Slavici zãcea la 5 km depãrtare, în altã
cetate: închisoarea Vãcãreºti. ªi cum de la Parlament se vãd zidurile
întunecoase ale temniþei, auzeam parlamentari oftând: «Noi aici, Slavici
acolo! Ce zguduitoare tragedie a sorþii»”12.

IRONICUL CÃLINESCU
Despre anchetarea, condamnarea ºi încarcerarea jurnalistului,
Cãlinescu va sublinia, dupã douã decenii, cã au fost acþiuni arbitrare: „A
fost o greºealã desigur arestarea efemerã a acestui om vãitãreþ, mai mult
bolnav de un sânge amestecat, spuindu-ºi cu ochii plecaþi în jos (sic)
aversiunile. Petrecerea lui la închisoare, ruºinãrile lui de promiscuitãþi
le-a povestit însuºi cu stãruinþa lui penibilã”13. De menþionat, pe lângã
judecata asprã faþã de memorialistica privind experienþa carceralã a
autorului, faptul cã arestarea nu a fost... „efemerã”, ci a durat fix 11 luni,
o perioadã extrem de lungã pentru cineva condamnat pentru delict de
opinie, dacã delict era! Evident, G. Cãlinescu nu a avut încredere în gazetarul I. Slavici ºi nu i-a apreciat nici memorialistica. De aici aceastã etichetare ca „om vãitãreþ”. Însã memoriile lui Slavici, detaliind atât de concret viaþa lui dupã gratii ºi conflictele permanente cu administraþia ºi cu
puterea politicã, sunt un element esenþial pentru a înþelege faptele ºi
epoca. ªi Slavici, ºi ceilalþi deþinuþi aveau sã iasã din aceste încercãri cu
suspiciuni privind buna-credinþã cu care au acþionat. Însã vor fi ºi aureolaþi de modul cum s-au comportat. Închisorile mele nu sunt doar memorii, aºa cum aratã Ruxandra Cesereanu, cãci scrierea lui Slavici „este hi-

12 Roman R. Ciorogariu, Zile trãite, Tipografia diecezanã, Oradea, 1926, p. 66.
13 George Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, Editura
Minerva, Bucureºti, 1986, p. 508.
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bridã: jurnal, pamflet, comentariu politic, mãrturie. Caracterul polemic
al acestei cãrþi a fãcut ca ea sã fie privitã cu suspiciune la vremea sa”14.
Perioada va fi marcatã de o invazie de scrieri memorialistice, însã a lui
Slavici se detaºeazã net prin forþa evocativã.

14 Ruxandra Cesereanu, Cãlãtorie spre centrul infernului, Editura Fundaþiei Culturale
Române, Bucureºti, 1998, p. 77.
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„Învinºilor li s-a lãsat poezia”
Claudiu Komartin,
Maeºtrii unei arte muribunde.
Poeme alese 2010-2017,
Editura Cartier, 2018

Antologia lui Claudiu Komartin Maeºtrii unei arte muribunde.
Poeme alese 2010-2017 cunoaºte douã ediþii succesive la aceeaºi Editura
Cartier, Chiºinãu, prima din 2017, iar cea de-a doua, purtând data aprilie
2018. Nici pe pagina de gardã ºi nici în sumarul ediþiei din 2018, pe care
o prezentãm aici, nu sunt menþionate diferenþe faþã de tipãritura omonimã precedentã. Sensul de aºezare a poemelor în carte e invers celui în
care se miºcã acele de ceasornic. Este, evident, o primã capcanã în care
poetul îºi atrage cititorul. O alta poate fi opþiunea pentru volumele
alese, dintr-o bibliografie auctorial mai largã. Astfel, primele trei volume,
dintre care douã au cunoscut, la rândul lor, câte o reeditare: Pãpuºarul
ºi alte insomnii (2003, 2007), Circul domestic (2005) ºi Un anotimp în
Berceni (2009, 2010), au fost lãsate pe dinafarã la întocmirea antologiei.
În schimb, urmãtoarelor douã plachete, Cobalt (2013) ºi Dezmembraþii (2015), li se adaugã una de poezii inedite, sub un titlu ultimativ,
Douãsprezece secunde pânã la dispariþia luminii, pentru a întregi cuprinsul acestei panorame. Aºa cum precizam mai sus, ordonarea se face
dinspre ultimele, spre primele poeme antologate. Tâlcul acestei rãsturnãri cronologice poate merge de la simplu capriciu, la indiciu de opþiune esteticã.
Aºadar, prima dintre cele trei secþiuni este Douãsprezece secunde
pânã la dispariþia luminii (2017), un corpus de 36 de poeme inedite.
Ceea ce remarcãm încã din poemul Sâmbure, cel care deschide volumul, este cã poezia lui Claudiu Komartin devine tot mai mult expresia
pathos-ului individual. Apoi, o accentuatã fluidizare a vieþii psihice, con-
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ducând la re-liricizarea tragicului, aici, prin apelativul „copii”, cu care e
desemnat prezumtivul receptor, procedeu propriu ºi tragediilor antice:
„ºi acum, copii,/ pentru proba urmãtoare vom analiza cele mai/ utile
obiecte în cariera pe care vreþi/ s-o urmaþi – fularul, ciobul, gazul, blisterul, lama etc.” (p.6), sau „ – dupã cum vã spuneam, copii: totul aici este
atât/ de cald ºi de familiar numai fiindcã nu are cum sã dureze” (p.9).
Sensul poemului e concentrat, la final, într-un intertext cu formã epistolarã, care introduce, pe lângã un eu liric feminin, ideea de heteronim:
„‹‹Am aproape 18 ani ºi sparg alune de pãdure pe malul râului/[ … ] Pânã
ºi sã sparg sâmburi mã face fericitã - ›› spune ea în aceeaºi scrisoare.”
(p.9). Infectat ne deprinde cu genul de poeme, radiogramã a unui gând
sau a unei obsesii încolþite în memorie, luând forma unui roi de cuvinte
care se roteºte în sine ca mecanismul unui ceas, la nesfârºit. ªi asemenea
texte nu sunt deloc puþine în cuprins. E ºi o formã de trimitere în deriziune, dovadã Crampa ºi cearcãnul, ipostazã recurentã a emiþãtorului
liric. Caracteristicile unei poezii ce cuprinde viaþa mereu pe muchie de
cuþit sunt decelabile ºi în morfologia unui topos mereu reluat: „Nu ai
nici un motiv sã te temi, mi-a spus S., a cãrui furie, rece, de-abia reþinutã,
fãcea lãmpile sã pâlpâie în restaurantul pustiu de la parterul hotelului.”
(O scrisoare, p.15). Râsete din camera cealaltã e un text cu valenþe programatice, dând nume ºirului de referenþi de la care emanã discursul
liric. Între aceºtia se singularizeazã cel subliniat prin titlu, el circumscriind o punere în scenã ºi purtând intrinsec un întreg evantai de deschideri semantice spre universuri spirituale doar bãnuite.
Patriotic. Voluptãþi, dedicat Anemonei Latzina, deschide seria
unor poeme ce îºi trag seva din cotidian, fiind, nu neapãrat ºi nu numai,
poezie politicã: Patriotic. Cei singuri, Pregãtiri pentru Centenarul Revoluþiei din Octombrie, Ceaun. Ele au însã atribute comune cu ale poetei din gruparea saºilor din Transilvania, printre care: inventivitatea asociativã, jocul fãrã prejudecãþi cu „mingi” eterogene de imagini, „luxul luciditãþii ºi podoaba lipsei de podoabe”, toate remarcate cândva de Peter
Motzan. Discursul se roteºte spre reflecþia moralã, inflexiunea vocii lirice spre parabolã, iar aripile cuvântului încep sã batã întunecat într-un
text altoit pe un trunchi biblic, aºa cum sunt cele nouã fericiri rostite de
Iisus Hristos în predica sa de pe munte: „întorci capul pentru o clipã ºi
nu mai gãseºti lumea/ unde-o ºtiai: oraºul real ca un vis destrãmat, legendara/ perfecþiune a gesturilor friabile, noaptea îºi taie drumul cu maceta/ prin ceþuri, bricheta þi se aprinde din a treia-ncercare,/ ºi o faci ca ºi
cum de asta ar depinde ceva, jar pe buzele tale/ ºi în islanda vulcani,
totuna dacã dormi sau e un vis de maimuþã/ firmele din marile aeropor-
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turi nu te vor consola: fericiþi cei ce-au vãzut/ fluturii africani nãpustindu-se dupã miezul nopþii în fructele coapte/ în chiºinãu cineva poate sã
ne aºtepte – pace/ în istanbul libertatea îºi zboarã creierii chiar acum –
pace/ în subteranele sãpate de orbi – pace/ în labirintul strãzilor de periferie râdem la glumele unui arhitect nevrotic – pace/ în mine cineva
trage încet draperiile, storurile-s lãsate, mintea mea – pace/ în lume e tot
ce nu pot sã înþeleg, priveºte anarhistul ãsta stângaci ºi râzi/ în farfurie
capul, tãvãlit prin mãlai, tresãrind,/ timid sub maºinãriile care întunecã
cerul.” (Fericiþi cei, p.55).
Cel mai unitar ºi cel mai bun volum al poetului ni se pare Dezmembraþi, unde ambiguitatea poeticã e inseratã odatã cu titlul, pendulând între imperativul verbului ºi forma de plural nearticulat a unui
substantiv. Viziunea plutonianã se înalþã de pe ruinele unei umanitãþi
desmãdulate: „Pe tine n-o sã te mint, Alejandra, pentru cã/ eºti oricum
moartã. Eºti moartã/ ºi cuvintele tale mã rãzbunã/ deºi eu râd când sunt
lovitã ºi arunc înapoi/ cãtre lume flaconul acesta cu acid/ care-a desfigurat o generaþie întreagã.” (Citindu-þi scrisorile, Alejandra, p.74). Volumul, apãrut în 2015 la Casa de Editurã Max Blecher, e semnat cu heteronimul Adriana Carrasco. Identitatea autoarei inventate, vag conturatã, e
aceea a unei poetese mexicane, al cãrei mediu de formare „nu/ era decât un cenaclu penibil/ un acvariu necurãþat de/ pe vremea lui Paz” (Cenaclu, p.110). Problema heteronimiei, a vocilor poetice multiple, timid
manifestatã la noi, îl preocupã pe poet, devine la el chiar un mod de-a
înþelege ºi concepe poezia ºi, totodatã, una dintre temele ei: „Mi se
spune cã poeziile mele par/ scrise de mai mulþi poeþi, de mai multe/
voci care se ridicã ºi coboarã în/ întuneric, ca mâinile dirijorului atins
de Alzheimer,/ pentru cã fãrâmiþarea limbajelor a-nceput/ ºi extincþia
este aproape.” (Legiune, p.79). Cum s-a putut vedea, adesea, discursul
poetic are structurã estompat epistolarã, orientat fiind spre mai mulþi
„destinatari”/ receptori: Alejandra, Maria Carlito, sora Ignacia. De asemenea, sporesc semnele ºi accentele poeticii tranzitive, cum se poate lesne
observa într-un poem ca Man, Controller. Consumatum est (cãpuºa) e
o ficþiune tangentã cu o realitate mexicanã, cu topos ºi personaje specifice, incluzând ºi entitatea heteronimicã. De remarcat esenþa thanaticã
a subiectului: moartea face egale între ele toate fiinþele din univers. Dispusã
pe douã planuri, un cabinet medical ºi un ºantier de strãmutare a unui cimitir, linia narativã e axatã pe sublimarea mizeriei ºi pe misterul banalitãþii,
cu tuºe apãsate de realism magic, caracteristic hispano-americanilor.
O veritabilã poeticã a mãºtilor se desprinde din Instinctual, unde
þinta ironiei parodice e tocmai „sentimentul precar al unicitãþii”. Asis-
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tãm la o imbricare de euri poetice, care oricând ar putea deveni „persona” purtãtoare de mesaj liric: „cel care ar scrie ºi dacã ar fi ultimul om”,
„ros de anxietãþi ºi-ndoieli”, „prefãcându-se cã nu dã doi bani pe asta”,
„nu îi pasã cã scrisul prolifereazã”, „cel care se bãlãceºte în nesiguranþã”,
„scrie cel care va muri într-o zi fãrã semnificaþii precise”. (pp.102-103).
Biografia socialã a tuturor „mãºtilor” din volum aspirã spre condiþia de
„poète maudit”. O formulare emblematicã vine sã deschidã un poem cu
titlul Vacuum, unde lumea e contemplatã cu ironia ºi cinismul celui
care, privind un salon cu dansatori pãtrunºi de delirul muzicii, ºi-ar astupa urechile: „ Învinºilor li s-a lãsat poezia” (p.124). „A provoca brutal frumuseþea” (p.135), vers contextualizat într-un alt poem, aratã cum „furtuna de gânduri infernale” a Poemului invectivã se mai abate din când în
când peste poezia românã. În ansamblu, Dezmembraþi e o desfãºurare
de carnaval unic, regizându-ne atomizarea fiinþei.
Gãsim, mai pe la începutul volumului Cobalt (2013), un Poem de
dragoste, dezvoltat pe un hipotext marcat cu litere cursive, indiciu al
unor tehnici textualiste utilizate în crearea unui limbaj polivalent.
Citatul însereazã în textul propriu-zis un element din realitate
(„gleznele tale”), care, la rândul sãu, genereazã tema ºi alimenteazã
diegetic poemul: „‹‹ Aceste poeme neterminate sunt gleznele tale ››/ ºi
gestul discret de retragere al cotului/ când te aºezi lângã mine între
perne ºi cãrþi/ e încã un vers pe care nu mi-l poate lua nimeni// nu am
nici un chef sã mã adun/ 22 de þigãri ºi nici un gând dus pânã la capãt/
o albinã se loveºte de geam/ apoi di nou/ mierea se prelinge pe marginea
ceºtii/ de-acolo pe cearºaful mototolit/ mâinile ºi picioarele noastre/
incredibile/ inventând lumea/ buzele pãrul atingerea sexelor degetele
încolãcite/ iedera pe terase// e târziu/ în toatã încãperea nu a rãmas
decât forma lãsatã/ de corpul tãu în cutele cearºafului - / o parte din respiraþia ta - / mirosul gâtului -/ forma sânilor - /a pubisului/ iar eu te
privesc de deasupra patului/ cum zâmbeºti ca un copil mare ºi crud/
pãpuºa de cearã sugrumatã în somn/ fãrã memorie/ fãrã nici un deget”
(pp. 144-145). Acesta nu-i singurul semn cã poetul se afla la data scrierii
volumului Cobalt, într-un avânt experimental. Ceea ce atrage aici e cã
textul poetic, în calitate de vector al temei, semnificant ºi semnificat, au,
în cel mai înalt grad, trãsãturi comune. Altfel spus, poetul ºi biografia sa
se lasã creaþi de limbaj, conferind poeziei un sporit indice de autenticitate. Amorul ºi poezia îºi potenþeazã reciproc paradoxul ºi inefabilul,
ambiguitãþile, memoria involuntarã ºi imaginaþia, plurisemantismul.
Poetul se instaleazã în centrul creaþiei sale, de unde îºi emite discursul
liric, ca serie de întrebãri fãrã nici un rãspuns asupra lumii. Alteori, con-
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tiguitatea cu celelalte arte se face simþitã. De pildã, Soare ºi semne cu trecere interzisã e un poem ivit dintr-o reflexie didascalicã. O suitã de
instantanee cu un „eu” gata sã se desfolieze în mai multe entitãþi în confruntarea cu experienþa existenþialã supremã, moartea, gãsim în (Gata
cu strategiile). Iar Ochii lui Emily peste Amherst revizuieºte simbolistica nopþii într-un cortegiu de „portrete”, care ne împiedicã sã uitãm cã
aceasta e jumãtatea mai misterioasã a timpului: „Noaptea asta priveºte
emoþionatã din mulþime alegerea unui nou papã”, sau „Noaptea asta se
joacã cu tine frumos ºi te lasã într-o baltã de sânge” ºi încã unul:
„Noaptea asta va scoate din prizã câteva suflete” (pp.176-177). Cum se
vede din acest volum retrospectiv, poetul s-a înscris pe calea cea mai
anevoioasã a unei poezii care duce într-acolo unde târguialã nu poate
exista.
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Vortexul afectiv
Tara Skurtu,
Jocul de-a amiba,
Editura Nemira, Bucureºti, 2018

Cunoscutã la noi ca o figurã tot mai activã în zona poeziei contemporane, mai ales a aceleia experimentale, dar ºi pe partea de creative
writing, Tara Skurtu îºi publicã în 2018 cel de-al doilea volum, tradus în
limba românã de Radu Vancu ºi Tiberiu Neacºu.
Jocul de-a amiba, care a apãrut în deja faimoasa colecþie „Vorpal”
a editurii Nemira, reîntregeºte ºi contextualizeazã viziunea poeticã a
Tarei Skurtu, mai ales cã pe lângã ciclul titular, care deschide volumul, ºi
încã altele douã mai scurte, de tranziþie („Garou”, respectiv „Postscriptum Vermeer”), sunt adunate aici ºi toate poemele din cartea precedentã, Skurtu, România (Charmides, 2016). Cu atât mai complexã se dovedeºte a fi aceastã viziune cu cât ea e prin excelenþã produsul unei dihotomii esenþiale, una care pentru Tara Skurtu se concretizeazã într-o
dinamicã nu doar tematicã (mai orientatã biografic în secþiunea care dã
titlul volumului, de care am amintit mai sus, ori pe filiera poemului de
dragoste, în „Skurtu, România”), ci ºi una a registrelor pe care poeta le
pune la bãtaie.
Episoadele din primul grupaj sunt tributare, în majoritatea lor,
reminiscenþelor personale, recuperãrii dosarului intim; poemele disecã
aici momente din copilãrie, sau reconstituie fragmente mai generale de
viaþã, pe care le semnalizeazã sub forma unor flashback-uri ce
puncteazã scurt ºi cu o combustie rapidã detaliile mãrunte ce recompun cadrul focalizat. E de notat felul în care opereazã poemele Tarei
Skurtu, pentru cã, de regulã, întâmplãrile în jurul cãrora graviteazã sunt
ridicate la rangul unor mici evenimente, „iluminãri” de efect cu atât mai
mult cu cât penduleazã între tonalitatea uºor naivã a copilului (deºi nu
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mai puþin serioasã) ºi retrospectiva adultã, ceva mai gravã. Rezultã de
aici o geografie afectivã extrem de naturalã, articulatã la intersecþia
câtorva repere vehiculate din loc în loc în poeme – figura cu monopol
a tatãlui, un reper fundamental ºi, mai târziu, cãutãrile dramatice ale
surorii, perimetrul domestic american, catolicismul taberelor de vacanþã, câteva revelaþii iniþiatice etc. –, mai ales cã ele asimileazã, în astfel
de secvenþe, o tonalitate narativã, de gesticulaþie aproape prozasticã:
„Acum douãzeci de ani, când noi patru/ trãiam într-un apartament cu
douã camere/ pe Jenkins Road, tata ne ducea/ în Dodge Ram-ul lui rablagit chiar pe lângã/ închisoarea asta – lada frigorificã proptea/
scaunul ºoferului, iar noi înaintam/ pe Rock Road pânã unde se înfunda/ drumul de pãmânt, prin livezile de portocali/ pânã la carierã. Ne
dãdeam huþa pe cârligul/ unei macarale ruginite ºi alergam toþi/ în josul
stâncilor, luând forme fãrã nume/ în timp ce cãdeam ºi împroºcam/ apa
cãlduþã. Aici tata a descoperit/ cã mâlul era lut, a luat câþiva pumni din
el/ într-o gãleatã ºi în bucãtãrioara noastrã/ am modelat ºi am ars într-o
hârtie de prãjiturã/ feþe abstracte care ne încãpeau, cãlduþe/ ºi surâzãtoare, în palme.”, Zona de vizitã. Cu toate cã e epuratã de orice formã
de exhibiþie confesivã sau ostentaþie a amãnuntelor, poezia Tarei Skurtu
lasã suficient loc pentru decantarea reflexivã, cu atât mai notabilã cu cât
naturaleþea de care aminteam mai sus se consumã pe fondul unor implozii ale decupajelor sentimentale ºi filmelor memoriei.
Nu într-o modalitate diferitã faþã de versurile din grupajul „Skurtu,
România”, deºi aici e deja evidentã un soi de rupturã de sensibilitate: de
la exerciþiul elanului rememorãrii, poemele fac saltul la acela al experimentãrii alteritãþii ºi al tatonãrii graniþelor. În paralel cu derularea în
subteran a aceleiaºi tensiuni originare care irupea ºi în textele anterior
discutate, ele îºi asumã acum ºi o puternicã mizã identitarã, de survolare
a exteriorului ºi strãinului, pornind, de obicei, de la desenul amoros.
Interesant e, însã, cã în poemele Tarei Skurtu coregrafia senzualã –
departe de orice formã de langoare ori cochetãrie, mai apropiatã de
mirajul microscopic – se suprapune cu o eroticã a cuvântului, raport
încordat pe care poeta îl consemneazã cu multã abilitate; oscilaþia afectivã e tradusã, nu o datã, printr-o sondare a limitelor celuilalt ce sfârºeºte
în metaforã discursivã. E cazul poemului Sistem de operare, dar cu mai
mare efect funcþioneazã aceastã strategie în Dorinþã: „Bucla neagrã
atârnând ca un cârlig de undiþã/ peste sprânceana ta – neobservatã
pânã deschizi/ dicþionarul englez-român/ ca sã gãseºti verbele
esenþiale,/ ºi în timp ce te uiþi în jos spre paginã, spirala asta/ din câteva
ºuviþe acoperã felul în care se scrie/ traducerea pentru need.” Aceastã
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internalizare a emoþiei, semnalizatã, deci, prin sugestie delicatã, ºi desfoliatã treptat, pânã la eliberarea din final, e simptomaticã pentru poemele Tarei Skurtu.
Pentru cã, indiferent dacã descriu problematica identitarã, ori
pur ºi simplu funcþioneazã prin resemantizarea banalului, a faptului mãrunt, ele au fizionomia unor capsule transparente în care virtualitatea
înþelesurilor irizeazã discret. Consistenþa lor, pe cât de inefabilã, pe atât
e de clar indicatã: „Pasãrea se miºca atunci când mã miºcam./ Era ca un
klonopin, dormea// între sânii mei – îºi deschidea ochii/ numai când
mã uitam pe furiº în cãmaºã// ºi lãsam sã intre luminã.”, Eclipsã.
Arhitectura aceasta a sugestiei, fundamentatã pe o reþea imagisticã de
mare impact vizual, arboratã peste tot în volum, devine canalul cel mai
accesibil de translatare al „travaliului” deopotrivã subtil ºi angoasant al
epopeii sentimentale din Jocul de-a amiba. Desfãºuratã sub forma unui
vortex care amestecã, simultan, locuri, repere esenþiale ale biografiei,
revelaþii ºi vagi presimþiri ale crizei, ea e surprinsã cel mai eficient chiar
în poemul cu acelaºi nume, care descrie, fantomatic, un joc din copilãrie: „În curtea din faþã a cabanei de cercetaºi,/ câte o fatã devenea pe
rând/ amibã ºi le conducea pe restul./ Nu ºtiam ce erau amibele,/ doar
cã nu erau oameni sau animale,/ se miºcau ca o mie de picioare oarbe/
înaintând ca prin melasã./ ªi se fãcea cã ºi capetele ºi braþele/ deveneau
picioare ºi tãlpi, unduind/ fãrã noimã spre apus. Legãnându-ne umerii/
de la stânga la dreapta, chicoteam prin guri/ pe care n-ar fi trebuit sã le
avem, prefãcându-ne/ cã nu aveam ochi ºi cã nu ºtiam de unde/ venim
ºi unde ne ducem.” La fel cum fantomatic ºi pe nesimþite se insinueazã
aceste poeme vibrante ºi extrem de lucide cu tot „bagajul” lor emoþional.
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Cronica literarã

Alex. Ciorogar

New Folk
Bogdan Tiutiu,
Sundial,
Editura Fractalia, Bucureºti, 2018

Poezia extrem-contemporanã nu-ºi poate câºtiga legitimitatea
decât în urma încropirii unui spaþiu alternativ în raport cu cele douã
mari domenii sau practici care structureazã azi întregul câmp cultural.
E vorba, în primul rând, de sfera digitalã ºi, în al doilea, de istoria instituþionalã a literaturii tipãrite. Putem vorbi, desigur, despre importanþa din
ce în ce mai mare a platformelor informaþionale (ºi influenþa crescândã
a poeticilor digitale), la fel cum putem discuta despre relaþiile poeziei
actuale cu postmodernismul ºi, în acelaºi timp, despre raporturile pe
care lirica de azi le întreþine cu estetica generaþiei 2000. Ambele presupun, bineînþeles, o suitã întreagã de norme, convenþii, coduri, forme,
limbaje ºi moduri specifice de expresie ori reprezentare. Pentru a produce inovaþie, scriitorii procedeazã fie la adaptarea unor noi experienþe
la constrângerile vechilor structuri, fie la adâncirea temelor poetice
prin intermediul unor noi figuri stilistice. Sau la oricare alt aranjament
dintre acestea. Sigur cã ceea ce un poem spune e implicit prezent ºi în
retorica acestuia.
Tocmai aceastã ecuaþie combinatoricã e responsabilã de problemele uºor reperabile din debutul lui Bogdan Tiutiu, Sundial (Editura
Fractalia, Bucureºti, 2018). Deºi unele poeme - îndeosebi cele din
primul ciclu - par sã constituie veritabile exerciþii de construcþie a unei
sintaxe euforice, tonalitatea ºi spiritualitatea versurilor (aflate, iatã, în
directã opoziþie cu textualitatea plachetei) vin sã contrazicã maniera lor
de exprimare: „Go home bitch, la inventar. Mahmur/ în reþeaua de hife
a bucãtãriei/ când ne plângem de iritaþii ºi obosealã” sau „Noi stãm pe
canapea la meciurile naþionalei/ ºi nu e simbiozã e communicationbreakdown,/ a gesturilor ºi ochilor pierduþi”.
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Din fericire, însã, punctele tari ale volumului le depãºesc - atât în
intensitate, cât ºi în cantitate - pe cele mai puþin lãudabile. Prima parte
a cãrþii, cum ziceam, stã sub semnul negativitãþii. Însã motivul principal
al poemelor grupate aici se referã, destul de îndrãzneþ, aº zice, datã fiind
teama pe care tinerii scriitori o aratã faþã de recuzita tradiþiei literare, la
trecerea timpului („mi-ar fi plãcut sã avem mai mult/ decât o tinereþe
pierdutã/ pe tãrâmurile-rami”). Trecutul nu conþine nici momentele
frumoase ale copilãriei, cum se întâmplã la romantici, nici vreun ideal
ontologic ca la moderniºti, ci o pleiadã întreagã de momente irosite.
Traiectoria destinului sãu devine relevantã numai în mãsura în care prezentul relevã ceea ce a pierdut: „De 3 ani stau acasã de trãsneºte,/ cum
zice taicã-miu când ceva merge rãu”, „nu o sã mai vãd picioarele tale/ o
sã mã uit la alte teenage girls/ în converºi cu piercingu-rile izolãrii/ aºa
cum fac de obicei/ ºi îmi pare rãu”, „ai stat în spatele meu/ cât am tras
de timp in the middlegame/ sã le stârnesc nervii –/ ai avut rãbdare cu
mine, dar am rãmas toatã vara pe banii pãrinþilor/ ºi nici mãcar cortul
instant/ nu a avut loc în viaþa noastrã”.
În cea de-a doua parte a volumului, pesimismul social al poetului
e echilibrat, însã, de optimismul sãu psihologic. Dacã piesele din prima
jumãtate compun un soi de elegie melancolicã privind lucrurile nu
neapãrat rãtãcite, ci, mai degrabã, intangibile, textele din cea de-a doua
configureazã – tocmai din interiorul precaritãþii fenomenologice – un
dialect experimental în chiar fiinþa discursului baladesc (cadrul natural,
monoloagele dramatice, caracterul narativ, tema dragostei). Tiutiu pune la bãtaie un întreg mecanism de instrumente stilistice care exploreazã suprafeþele într-o manierã care pare a sugera cã, pânã ºi la acest nivel
al aparenþelor peliculare, intuiþia existenþei unui dincolo al profunzimilor existenþiale ar putea fi într-adevãr localizatã: „aici curge apa din ºtuþ,
râul de ºlam// cât rãmâi pe cafea/ în secvenþa huruitoare a ºantierului,/
praful adaugã texturã înveliºului tãu”, „visezi o instalaþie din modulare/
la umbra stâncilor/ sã asculþi pãdurea// ce creºte acolo sã ridici/ prin
forþa ta”, „mici scãpãri pe care în alte spaþii/ nu le-ai transformat niciodatã/ în realitate// când degetele îþi transformã/ gândurile în emoticoane”, „sã mã arunc asupra ta/ ºi fâºiile de luminã sã-þi dizolve corpul/
sã nu mai rãmânã nimic pe ecran/ sã fiu eu gândul tãu/ ºi suflul din varã”.
Cu toate acestea, vocea le rãmâne comunã celor douã cicluri de
poeme. Or, chiar dacã vocea care mediteazã pe marginea aceloraºi
probleme, rãmâne, într-adevãr, neschimbatã, simbolistica poemelor se
modificã odatã cu trecerea de la pasivitatea oblomovianã la vitalismul
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pasional. Mult mai viguroase, textele denotã, prin însãºi materialitatea
ori concreteþea descrierilor încadrate, o realitate ceva mai pregnantã.
Detaºarea ahedonicã faþã de propriul înveliº e îngânatã de
secvenþele pseudo-iluminãrii. Volumul funcþioneazã, de altfel, pe principiul fluxurilor energetice. Motiv pentru care, deºi rãmâne, cum am
arãtat, eterogen la nivelul poemelor individuale (un amalgam de imagini,
percepþii ºi amintiri), Sundial câºtigã la organizarea macro-arhitecturalã
(cu atât mai mult cu cât n-avem de-a face cu mai mult de 40 de pagini).
Sintaxa albã a ratãrii e, apoi, completatã de osmoza dintre organic ºi artificial, iar, dincolo de prezenþa intertextualitãþii, poemele lui Tiutiu par
sã-ºi exulte propria genealogie: i-aº aminti aici doar pe Vlad Moldovan
(obsesia pentru juxtapunere) ºi pe Andrei Doboº (natura). Identitatea
e definitã nu prin sentimentul aparþinerii unei comunitãþi, ci, dimpotrivã, prin miºcãrile subiectului în timp ºi spaþiu. Perspectiva peripateticã la care poetul apeleazã este multimodalã, articulatã fiind la intersecþia
temelor naturii cu dispozitivele autobiografice ale bricolajului digital.
Alãturi de Dan Dediu ºi Bogdan Lipcanu, Bogdan Tiutiu pare sã
încheie azi triada unui nou spiritualism în poezia autohtonã. ªi nu e puþin lucru, având în vedere cã, abuzând oarecum de preceptele unei
poetici centrate, iatã, pe puterea afectelor (ºi nu pe cea a scepticismului
cinic postmodern), autorul propune un nou tip de practicã artisticã ce
rupe – aºa cum au fãcut-o ºi ceilalþi tineri scriitori ai metamodernismului poetic românesc (Matei Hutopila, ªtefan Baghiu, Alex Vãsieº, Radu
Niþescu, Vlad Drãgoi, Cosmina Moroºan, val chimic, Andrei Dósa, Gabi
Eftimie, Florentin Popa) – cu cotidianismul, vizionarismul ori neoexpresionismul anilor optzeci, nouãzeci ºi douãmii. Ceea ce-l individualizeazã însã ºi mai mult pe Bogdan Tiutiu în acest portret de grup e chiar
apelul pe care îl face – în plinã epocã a neoliberalismului global – la
sursele de creativitate aºa-zis etnografice ori chiar folclorice („solomonarii aduc ploaia”) conjugate, la rândul lor, cu credinþele altor filosofii
exotice: „Zile trecute din milã isihastã,/ advaita ºi mantre rãsucite în
cohlee”.
Cu apatie ºi entuziasm ieºite din comun (poate chiar prin paradoxala lor coabitare), în care intruziunile contemporaneitãþii mediatice
ºi greutatea adevãrurilor spirituale sunt declinate în mod absolut firesc,
Bogdan Tiutiu proiecteazã – cu mare atenþie la registrele stilistice utilizate (arhaice ori regionale) – nu doar tabloul holografic al unei geografii mitologice, ci ºi topografia misticã a peripeþiilor sale interioare.
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Un singur poem

Ioan Milea

Scrisoare
lui Herbert-Werner Mühlroth

Dragã Herbert, poemul
lui Benn, citit în zori,
duce gândul la Seria Roºie
a luminii pierdute-n culori.
Aºa e, rãnile lumii,
uitate, în noi rãzbat: înfrângere victorioasã
a eului stigmatizat.
Dar nu conteazã. ªi gândul
rostit în tãcere e spus.
Chiar dacã nu scoatem sabia,
þinem mereu fruntea sus.
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Paºcu Balaci

Ars poetica
Ce fir frumos de cânepã am fost,
Plãcut mirositor, cu chica-n vânt!
Dar când m-am copt, eu din pãmânt
M-am smuls, cãtând febril alt rost.
Cuprins de Criºuri, subþiat ca-n post
M-am limpezit sub bãtrânesc cuvânt;
Apoi din nou uscat, de mijloc frânt
Sub meliþã, aflat-am cam cât cost.
Prin ani, m-am dãrãcit pentru fuior,
Iar mama, fir torcând în seri de iarnã
Prin ºezãtori, cântând cu spor,
Prins-a tot sufletul de-atunci sã-mi cearnã:
Din pânza din rãzboi, spoveditor,
Linþoliul ultim trupului s-aºtearnã.

45

Un singur poem

Valeriu Marius Ciungan

Amnezii
uitasem primãvara vine dupã iarnã
cuvântul dupã gând, gândul dupã un altul
cu gleznele-n zãpadã
mai caut ca-n uitare saltul
uitasem anotimpul care m-a nãscut
pãrea sã fie-acolo o -nviere
a trupului fragil
a cãrui iarbã înapoi ºi-o cere
uitasem anotimpul în care am iubit
este vreunul anume al iubirii?
uitasem anotimpul fãrã ploi în care
indecis
prin toate arºiþele amintirii
prin pagini albe se-aratã -n vis
fãptura ta salvatã din uitare
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Un singur poem

Gheorghe Vidican

Podul de pontoane
sâmbãta fricii crucificatã de caruselul iluziilor noastre trece podul de
pontoane criºul
degetul arãtãtor strâmbã din nas la trecãtorii ce aruncã cu pâine în
lebede
le atinge ciocul cu foamea
ºoptit ne spune lãsaþi-mi liniºtea în pace
locuiesc în privirea voastrã cu aprobarea primarului ilie bolojan
în lacrimã se schimbã vremea
buzele fãrã ruj ale femeii trec criºul prin zâmbetul pescarilor
pe sovata se fac deratizãri în poºetele domniºoarelor de la colegiul
mihai viteazul
în criºana apar veºti despre chipul de zvârlugã a clipei împrãºtie norii
andreea costea recitã poeme de mircea cãrtãrescu
la un picnic pe malul drept al criºului
se stã la rând la lumina lumînãrii pentru doi covrigi
se dau pomanã pentru morþii fãrã morþi
li se vãd chipurile printre umbrele pescarilor
lacrimile emailate ale copiilor
profil de adolescentã îndrãgostitã zace pe malul criºului ca pe o
margine de pat
aºteaptã timiditatea primului sãrut cu lacrimi în ochi
doamna din colþ a copilãrit în oftatul unui gentilom venit de la paris
a rãmas fatã bãtrânã de dorul lui
ne mãrturiseºte precupeaþa de flori de la capãtul podului
muzica o ajutã sã-i vadã umbra printre sãlciile cu plete de voinic
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podul de pontoane se hrãneºte cu paºii trecãtorilor
pescarii sorb din sticla de votcã asfinþitul
lebedele duc criºul la culcare
tâlharul tânãr furã oftatul studentei venite din bãlþi îi crucificã sãrutul
pe acelaºi drum cu vântul pescarii îºi înghit amintirile
ne întoarcem în noi cu nisipul clepsidrei în saci
degetul arãtãtor râde de apusul soarelui
podul de pontoane se plimbã prin amintirile poºtaºului ieºit la pensie
îmi spune george când trec agale criºul ferind foamea pescãruºilor de
la înec
trecãtorii provin din familii rivale ca ºi în romeo ºi julieta se urãsc de
moarte
aþipesc în dragostea tinerilor
un pumn de bãnuþi fac zgomot în cãuºul cerºetoarei
sunt lacrimile uscate ale mamei
adorm oraºul
zgribulitã lumina neonului ne trece strada
crengile foamei înmuguresc în trecãtori
podul de pontoane trece criºul prin paºii noºtri sã nu i se audã
amintirile
îmbãtrânim în sâmbãta fricii crucificatã de caruselul de iluzii
degetul arãtãtor strâmbã din nas la venirea întunericului
podul de pontoane trece criºul
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Irina-Roxana Georgescu

NOÞIUNI ELEMENTARE
APLICAÞII
Greutatea unui trup de lemn
Încordarea Matrioºkãi
(sunt o pãpuºã mecanicã,
timpul roade din oasele mele cu liniºte constantã)
sub platoºa de azbest a miilor de chipuri,
numele meu devine asfaltul pe care pãºesc

Rezistenþã
Ziua asta stoarce din mine
tot
ce
e
viu,
tot ce se zbate sã reziste.

Scheme
Frânturi de conversaþie justificã
adevãrul acestei zile:
trãiesc doar în afara mea.
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Pastile
Urc etaj cu etaj în blocul de beton armat ºi smoalã
nicio treaptã nu ajunge mai sus de apartamentul 4000
perechi de ochi iscoditori
sfredelesc fiecare por.
Liber-arbitru are pânã ºi smartphone-ul meu,
dar eu nu pot sã mã salvez de mine însãmi.
(Tablou familial, în amurg.)
Vocile se sparg între pereþii prea vii, prea subþiri:
pastile de liniºte
pastile de moarte.

Rutina
Pregãtiri minuþioase pentru amnezie
Cursuri profesionale de manichiurã, make-up,
masaj terapeutic, kick boxing,
kangoo jumps, orice aduce un dram de adrenalinã
Tu – piesã preþioasã într-un muzeu
Sub plãcile comemorative este încã viaþã,
încã puþinã libertate
Viermi trãiesc sub paºii de plumb
universul gãseºte modalitãþi sã se reinventeze
Heterotopii & dezlocuiri
tapet textil / zugrãvealã veche
(pânã la cãrãmidã am curãþat, pânã la nisipul fãinos scurs printre
degete)
Eroul vieþii tale eºti tu – deschizi ochii, urli
de fericire – ai totul la îndemânã:
junk food, car wash, self service
all made private

50

Poeme
all made public
(accesibilitatea deviantã)
Câteodatã banalitatea
distruge orice urmã de redresare,
câteodatã rutina este mai otrãvitoare
decât arsenicul
Salvaþi eroul de el însuºi

Switch user // Add an account
Sezonul ãsta se poartã singurãtatea în scopuri caritabile.
01:00 a.m.
Funcþionez pe frecvenþe reduse
Noaptea se închide ºi mai tare.
Trupul intrã în latenþã
(mã trezesc
ca dupã o boalã grea)
Sunt un nou animal, mai pregãtit pentru pauzele de existenþã,
sunt un nou animal,
mai rezistent decât ieri.

Dansul
¿Sabes tú del miedo?
Sé del miedo cuando digo mi nombre.
Alexandra Pizarnik, El miedo
totul se petrece în gol
numai spasme, obsesii, dureri de oase
(genetica râde de noi)
mã încui pe dinãuntru
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trupul nu mai rãspunde
la comenzi
mutaþii cromozomiale
pentru adaos de frumuseþe,
pentru adaos de rezistenþã & de curaj:
haine solzoase peste trupul cu aripi de zgurã
10:00 p.m.
singurãtatea þine loc de mâncare
singurãtatea e unisex
(dansul revoltei)

Panica
Încolonaþi în trafic ca în faþa plutonului de execuþie
aºteptãm sentinþa civicã
aglomeraþia, graba, nervii
stres stres stres stres stres stres stres stres stres
ªtiu cã ziua asta nu poate schimba nimic –
automatul de cafea,
zecile de documente ºi rãspunsuri necesare,
pauza de þigarã,
pârjolul celor o mie de semne de transcris,
panica înregimentãrii.
Ziua se consumã între termene-limitã.

Noua aurorã
În reflexia ecranului,
adevãrul acestei zile sunã strident. Fiinþã dezabuzatã,
ajungi sã trãieºti adevãrul cubului tãu de sticlã,
în care se înghesuie cu agresivitate deadline-urile,
notele explicative, dozele de moarte clinicã.
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Lumina albastrã este noua aurora borealis.
Ecranul telefonului este noua religie.

Colaps
Panica stã la pândã ca un animal tehnic, rasat. Niciun refugiu,
doar ameninþarea unui colaps major al sistemului.
În camera septicã, retrãiesc visul cu insecte ºi oameni.

Umbra
Hrãnesc zi de zi umbra mecanicã,
iese din ecran, îmi aratã ce opþiuni am,
ce film vreau sã vãd,
ce sã ignor,
ce sã fac.

Marasm
Viaþa devine artã a tehnicii creative,
artã a marasmului
Singurãtatea cu botniþã
se aratã în faþa plutonului
gata sã mã falsifice
Noua formã de intimitate condamnã la
voyeurism // dezabuzare // hedonism
mizerie colectivã.
Îmi iau calciul, vitaminele, fac sport, încerc sã mãnânc sãnãtos.
Specia arogantã trãieºte din genocide,
ecosisteme sãrãcite, modificãri de genom, otravã stilizatã,
atrocitãþi,
profit 1000%
trafic de carne vie,
mânã de lucru ieftinã
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Alexandru Sfârlea

Ea nu ascultã
(... Când de nimic nu-þi mai pasã
rea cântã, dar cântecul ei se-ntrerupe
chiar când inima stã sã-l asculte,
în nicio nepãsare nu vei afla
un cuib de pasãre cântãtoare,
poate cã de aceea nu-þi mai pasã
rea la rândul ei încearcã sã fie
la fel de nepãsãtoare,
o idee-n derutã :
doar cã se mulþumeºte sã i se spunã
,,Aripile þi se vor umple de aerul cel mai tare”
dar ea nu ascultã, nu stã ca inima
ce propriul ritm ºi-l uitã ...)

Insolia
(... Sub cea mai despletitã salcie
de lângã pârâul Peþa
stãtea ºi împletea cosiþele
lucioase ºi-nflorite ºi misterul se înteþea
era prinþesa lui preaiubitã
ºi cãmaºa de forþã rãmãsese în urmã
din mângâieri nu s-au mai scos
ºi timpul scurs pânã la prinderea lui
încãrunþea ultima datã se crezuse
maºinã de curse
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aºa cã au trimis hingherii de maºini
acum era îndrãgostit de Insolia
ºi sub cosiþele ei verzi
se credea victorios
iar prinþesa avea pentru el un ultim surâs
semn cã nu mai erau ai nimãnui
iar viaþa nu e trãitã pe dos
sirena se aude jalnic
dar nu ei o aud ...)

Erau acolo
(... Ajunsesem la fix
ºi acolo erau tineri
cu tinereþea-ntinsã ca un gumilastic
apoi plastilinã frãmântatã-n palme
ºi cocoloº de hârtie strâns în pumn
sincer spus cu o furie zdrumicatã
cu poftã de terfelire
ºi-mbrãþiºat fete având în loc de piele
scoarþã de copaci
ºi erau toþi ºi cu toatele-amestecaþi
cu niºte-mbãtrâniþi precoce
iar alþii neîmbãtrâniþi ca muºchiul
ce indicã nordul ca lintiþa ºi acele de brad
ca þipãtul nou-nãscutului
ascuns sub jiletca soioasã a bãtrânului tatã
apoi deodatã poezia a început sã le ºiroiascã
de pe sub cãlcãturile strâmbe
ºi nasturii descheiaþi
cu erotismul nãclãit ºi mirosind a naftalinã
iar unora le ºiroia
chiar de pe sub pleoape
cãci se pornise o ploaie
de era sã-i îngroape …)
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Lupul verde
(... Ce viaþã sã-þi iei,
când te-ai îndepãrtat de tine
ca sângele þâºnind din vena deschisã:
nu cauþi ,,stranietate fãrã om”
- oricum impreciziile abstracþiei somnoleazã impure doar smulgi din nori (cu privirea imitând
gheara de pasãre moartã în somn)
smulgi exact cantitatea pe care, lichefiatã,
o vei numi ,,alergie la o altã lume”:
a unui nou-nãscut, ce-ºi trece zbierãtul, parcã,
pe sclipãtul stins al unei guri de secure Apoi, vei cãpãta îngãduinþa sã te opui
oricãrei insecuritãþi, îþi vei cãuta punctul de pornire
(sclav încercãrii de-a rãmâne treaz)
în orice renunþare
a cãrei hranã fusese însuºi visul:
vei conºtientiza cã ai inima încleºtatã
ca maxilarele unui lup verde
ce-a renunþat chiar ºi la urlet, privind cu ochi rãi
cum luna aºteaptã ºi se înverzeºte, la rândul ei,
apoi scrii cu sânge negru pe ea ,,lup singuratic”...)

Mistreþul
(... Un mistreþ negru clãtina din cap asurzitor
la geamul pe care-l spãrsesem cu pumnul
strâns cu delicateþe
ca o inimã ce nu mai poate îndura
ºi pe mãsurã ce capul mistreþului tot mai în jos cãdea
scoteam ºi eu capul ca sã vãd
ce se mai poate întâmpla
,,lup singuratic vizitat
de-un mistreþ al timpului hãituit
cine-a mai vãzut ?” ...)
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Radu Cange

Fuga
Mi-e teamã sã adorm.
Visul – dacã va fi – ar putea
sã mã poarte într-un labirint
mult prea senin.
O, Doamne, fã ca în zori
sã mã trezesc,
ºi am sã-mi promit
o insomnie fãrã de margini.

De unde marea
Dincolo,
de unde marea
se cheamã pe sine,
pentru a scãpa, poate,
de întunericul pãmântului;
O vâlvãtaie de valuri
este strigãtul ei încrâncenat –
piramidã de cristal
în bãtaia soarelui,
Ca o moarte seninã
ce ne obsedeazã.
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Vitraliu
Stau în
semiobscuritate dupã
un geam cu vitralii.
Mã bucur de harul meu
asemenea unui condor
care-ºi savureazã prada.
Stau dupã vitralii,
pânã când o muzicã divinã
mã absoarbe în ea.
Un strigãt de bucurie
îmi este prizonier în piept,
dar cei care mã cunosc,
puþinii, ºtiu cã, de generaþii,
trãiesc sub blestem.
Dar eu întotdeauna
m-am mulþumit cu puþin;
îmi ajung zborul ºi
deschiderea aripilor;
umbra rãcoroasã pe care
încerc sã o dãruiesc
celor nefericiþi.
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Sonia Elvireanu

Þãrm
vârtejul neauzit al trãirii
pe mare calci speriat
cãtre þãrmul înzãpezit

Binecuvântarea mãrii
cãderile apelor roºii în marea albastrã
se luminau tãcut
nori purpurii de luminã pe oglinda netulburatã
doar trandafirul galben din prag
înmiresmeazã tãcerea în cer,
nicio furtunã nu-l spulberã
florile de tei risipind pe vechile strãzi
galbenul lor din frunziºul întunecat
poþi trece numai visând prin
lumina lor ce se prinde de trecãtori.
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Constantin Stancu

3,14
Aura piramidei, aura faraonului
ºi nisipul radiant cu emblema dimineþii,
plus jocul printre picioarele invizibile ale
Sfinxului.
Vezi, pisoii care au descoperit adevãrata valoare
a lui pi, pisoii care mai au o ºansã –
aleargã peste ziarele de dimineaþã,
peste certificatele absenþei,
pisoii care descoperã capcana
pregãtitã sã ne dãruie bucata de caºcaval
ºi circumferinþa cercului,
când îngenunchezi în nisipul fierbinte
pentru icoanele de apã vie...

Final cu fruct carnivor ºi sens giratoriu
Îndrãgostit de o statuie,
la intersecþia strãzilor lucrurile au o vitezã constantã
în deplasarea lor spre haosul dantelat,
în vitrine de formula unu,
fructul carnivor pregãteºte seminþe flãmânde,
galbenul e o culoare potrivitã pentru absenþi,
viitorul este în spatele oglinzilor,
poate începe licitaþia.
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Pregãtiþi-vã impozitul pentru visele ce le veþi visa,
lãsaþi primãria sã vopseascã sensul giratoriu ºi gloria.
Poate începe licitaþia,
între oglinzi paralele apare individul pliabil,
locuind în servieta lui tip diplomat, cumpãratã la second
hand;
el, îndrãgostitul de o statuie oarbã ºi
de vânzãtoarele de breaking news...

Inteligenþa ierbii
O, iubito, valseazã cu bucata de carne de miel
cumpãratã în târgul de obºte, de la traficanþii de ritualuri,
valseazã cu maºina de tocat carne,
cu maºina de stors esenþele din fructe,
cu maºina de mãcinat cafea ºi dimineþi de sticlã.
O, iubito, în bucãtãria cea de toate zilele
pregãteºti bomba de neutroni, bomba de neuroni,
la o flacãrã mica, într-o oalã de ultimã generaþie,
dupã formula magicienilor care nu mai valseazã.
Totul imitã inteligenþa ierbii,
la piaþã se vinde bio-piatra, bio-nisipul, bio-clepsidra,
printre trandafiri ºi pãtrunjel,
tu poþi avea talentul de a spune nu sau da,
tu, iubito, valseazã cu bio-umbra ºi
ºopteºte-mi la ureche vechiul basm...
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Adrian Frãþilã

Înfãþiºarea spaimei
Întreaga fire parcã-i coºmar ce-asmute fiare
unde-nþeleptul urlã la gât cu clopoþei
Timpul mereu aþâþã secundele avare
Ciulinii galaxiei sting verile în ei
Mai verde creºte iarba-n iluzia de iarbã
cum scoica rotunjeºte lumina grea sub mãri
cum cârtiþa – curmându-ºi fulgerãtura oarbã –
colindã între pleoape ca-n douã depãrtãri
Înfãþiºarea spaimei adeseori depinde
de-un fluture zvâcnindu-ºi arípa spre cei vii
când se trãdeazã ochiul aceluia ce vinde
câmpiile pe care murise-n bãtãlii.

Fata morgana
Trec solomonarii gesturilor seci
Un brici face semn pe-o absentã fântânã
ºi iar ai luminii fierbinþi lilieci
alungã podarii ºi ploile-amânã
În zarea nomadã vãd trupe de ºoc
ducând sub escortã pãrelnice ape
Cu porii deschiºi cât sahara invoc
ºi toþi eschimoºii îmi urlã sub pleoape.
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Sprijinul
M-am îndepãrtat pe-un rece drum
Curmã orizontul urma îndrãzneaþã
Aº deschide aripi însã nu ºtiu cum
se proclamã zborul flacãrã de gheaþã
În pãdure arborii sunt goi
ªi-a retras pãmântul sevele din totul
Ca sã nu se-atingã cerul de noroi
fiarele flãmânde-l sprijinã cu botul.

Câmp de luptã
Priviþi, acesta e un câmp de luptã
Priviþi-ne cât suntem de eroi
Priviþi – deºi privirea voastrã-i ruptã
Priviþi cum se retrage câmpu-n noi
Priviþi intens, lãsaþi-vã în voia
lentilelor albastre sau cãprui
Suiþi-vã-n coroane de sequoia
care-nfrunzesc în þara nimãnui
Priviþi-ne din faþã ºi din spate
medaliile sfârâind în piept
Priviþi aceste rãni îmbelºugate
Reglaþi-vã lentilele. Aºtept
Nu vã miraþi cã scormonim deodatã
pãmântul: ne e sete, -i lupta-n toi
Dãm sub pãmânt de-o pasãre ciudatã
cu mult mai însetatã decât noi.

Cazinoul
În univers cascade cãtre izvoare curg
ºi lebãda spre cântec se-ntunecã frumos
Din armãsarii zilei mai fluturã-n amurg
sãlbãticite coame-n vãpãi de abanos
Întreaga boltã parcã-i o cherhana – cu peºti
închiºi de câte-un fulger în bile mari de rouã
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Dacã spãrgeam fereastra spre mãrile cereºti
n-am zgâria lumina sub pleoapele-amândouã
Iar timpul – care-i umbra peretelui plenar
al grotei unde suntem pictaþi mereu mai goi –
rostogoleºte-n sânge hazardul unui zar
ºi-n cazinoul vieþii însãmânþãm trifoi
Pânã când miza creºte ºi sorþii or sã cadã
ºi se va stinge rostul acestui joc pe veci
triºorul etaleazã ameþitoare nadã:
grãdini imaginare. Prin care, iatã, treci.

Ranã luminoasã
Sã adânceºti privirea în hãul absolut
acolo unde sorþii planetelor cazurã
sã simþi peste mãsura ocheanului de lut
abisul aruncându-þi a lui cãutãturã
Sã te sugrume nodul contagios din gât
sã lãcrimeze piatra, sã þi se facã fricã
apoi sã ai conºtiinþa cã nu eºti doborât –
pe crucea ta de oase cã poþi lupta adicã
Sã te loveascã-n tâmple mânia ce-o struneai
ºi arsenale pline sã detonezi pe limbã
Sã þi se parã cerul ne'ncãpãtor ºi mai
puþin departe rugul care prin el se plimbã
Atunci sã se înalþe din toatã fiinþa ta
o ranã luminoasã ca o împãrãþie
Neîncetat sã doarã în câte cineva –
ºi nimeni sã nu cearã tãmãduit sã fie.
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Poeþi polonezi contemporani

Leopold Staff

S-a nãscut în oraºul Lwów - [vechiul Lemberg]. A studiat dreptul,
filosofia ºi limbile romanice la Universitatea din oraºul natal. A
debutat în anul 1898 în presa literarã polonezã, ca poet. În anul
1901 a publicat volumul Visuri despre putere. În perioada 1909 –
1914 funcþioneazã ca redactor al colecþiei „Symposion“, popularizând opere ale celor mai de seamã filosofi ºi scriitori. Dupã
o perioadã de trei ani petrecutã la Harkov, se mutã în anul 1918 la
Varºovia. În anii 1933 – 1939 este membru al Academiei Poloneze
de Literaturã, iar în 1934 vicepreºedinte al acestei instituþii de prestigiu din perioada interbelicã.
În anul 1939 i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii din Varºovia, iar în 1949 al Universitãþii Jagiellone din
Cracovia.
A fost distins cu numeroase premii pentru creaþia literarã. În anul
1955, pentru volumul Rãchita i s-a decernat Premiul de Stat, clasa I.
Dupã rãzboi a publicat: Naturã moartã (1945), Versuri alese
(1946), Poezii alese (1948, 1950), Rãchita (1954, 1955), Versuri
alese în cinci volume (1955), Nouã muze (1958).
S-a stins din viaþã la 31 mai 1957.

Poetule!
Poetule!
Aplauzele maselor sã le dispreþuieºti,
De glorie sã nu-þi pese niciodatã!
În goanã timpul vezi sã-l depãºeºti,
Eºti un atlet pe-o pistã neumblatã!
1936
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Omul
Citesc istoria
ªi vãd ce-ai fãcut
Timp de milenii, omule!
Ai ucis, ai distrus
ªi te gândeºti necontenit
Cum sã faci în continuare
Toate astea
ªi mai bine.
Mã gândesc atunci dacã meriþi
Numele sã þi-l scriu cu O mare.

Primãvara
Stau în grãdinã.
Totul e vechi de când lumea :
soarele, florile, copacii.
Numai eu sunt tânãr
Ca ºi nepotu-meu,
Ca mulþi nepoþi de-ai mei,
Cãci am o grãmadã.
Ei râd de mine.
Râd ºi eu de ei.

Trei oraºe
Trei oraºe mici,
Aºa de mici, c-ar fi putut
Încãpea toate într-unul...
Nu mai sunt pe hartã,
Au fost dãrâmate în timpul rãzboiului,
cãci locuiau în ele oameni
Harnici, liniºtiþi,
Paºnici.
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O, fraþi galeºi, indiferenþi,
De ce nu cãutaþi aceste oraºe?
Cât de sãrac e omul,
insul care
de nimic nu întreabã.

Amurgul toamnei
Trecutu-i ca o livadã vrãjitã,
Viitoru-i ca un taler cu fructe.
Covor de aur þese din frunzele cãzute,
Iar razele din struguri lumini irumpe.
Amurgul, ca ºi copilãria, minuni face,
Melodii colorate în locul gândurilor împleteºte.
S-a dus uitarea, adio farmece.
Totu-i adevãrat ºi viaþa-i vivace.
Sucul cel purpuriu sparge broboana,
În cramã vinul musteºte
ªi totul e încântãtor când vezi toamna
Cum pãdurile îngãlbenite ard în liniºte.

Monumentul lui Mickiewicz
Te-nalþi din bronz
Pe pãmântul
Care nu-i de bronz.
Ca o umbrã eºti de firav,
Dar cu lumina cântului tãu
Pãmântul în luceafãr îl prefaci.

Sãrbãtoare
N-am sã merg pe aceastã potecã,
Plinã de frunze cãzute:
ªi pe care la fiecare pas mã întâmpinã,
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toamna ceþoasã, adâncã.
Am sã mã-ntorc în plai,
Doar pe poteca din mai La al nostru izvor,
Unde cerul totul împresoarã
Cu mãrgãritarul copilãriei de odinioarã.
ªtii cã aici buzele cândva au ºoptit
Doar numele tãu
Cel de-acum în minte întipãrit.

Temelie
Pe nisip am construit
ªi edificiul s-a prãbuºit
Pe stâncã l-am construit
ªi iarãºi s-a prãvãlit.
De-acum voi construi
Pe fumul de la coº.
1954

Alea jacta est
Zarurile sunt aruncate,
Piele ºi os;
Mã înalþ cât pot.
În urmã-i trecutul:
Clopot fãrã de glas.
În faþã-i o grãdinã Sã îºi gãseascã florile moartea
Într-al lor miros?
1958
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Ars
În viitor sã pãtrunzi cu prudenþã
ªi sã nu faci pe proorocul.
Lasã sã facã asta vraciul.
Cu greu redãm ce se întâmplã.
Poemul nu-l clãdeºti uºor.
Cu pana se trudeºte greu.
Gãsiþi în mine mai multã rãbdare
Decât în picãtura de ploaie ce cade.
Timpul are totdeauna timp,
ªi lumea-i la fel de când lumea.
Nimic nou sub soare nu fãureºti,
Când cauþi noul cu orice preþ.
Leon Wyczólkowski,
Wawel, 1910

Prezentare ºi traducere de

Nicolae MAREª
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Proza
Silvia Tomuº

Tempi passati

A venit poºtaºul, a sunat de douã ori ºi i-a predat un plic recomandat de la fratele ei, din Oradea. A semnat de primire, nedumeritã, cã
doar duminicã vorbiserã la telefon aproape o jumãtate de orã.
„Dragã Marina, – scria el – De la început vreau sã mã asigur cã nu
te vei speria de ceea ce urmeazã sã-þi spun, chiar dacã, bineînþeles, te vei
necãji, ca noi toþi ceilalþi. S-a întâmplat alaltãieri, dar am tot amânat sã te
anunþ, neºtiind prea bine cum se vor desfãºura lucrurile. Luni pe la amiazã, mama era în casã, aranjând ceva în dulapurile din dormitor, iar
tata, în grãdinã, fierãstruia niºte crengi uscate de la caisul bãtrân, din
spate. Alãturi, la familia Lupu cãreia i s-a confiscat, din raþiuni de sistematizare, aproape tot, în afara casei aflate în celãlalt capãt al terenului ºi a
unei palme de grãdinã din jur, echipa era în plinã activitate, lucrând la
ridicarea unui bloc. Nu avuseserã nicio problemã cã spaþiul mare, dinspre noi, fusese plantat cu viþã de vie ºi intrase în posesia statului, în
ciuda protestelor proprietarilor de decenii. Ca prin minune, noi scãpaserãm de demolare, pentru cã, probabil, lotul lui Lupu fusese suficient
de întins pentru un bloc, iar în dreapta casei noastre era pânã la colþul
strãzii o parcelã de tot micã, a unora care îºi ridicaserã, mai în fundul
curþii, cãsuþa pe care o ºtii ºi tu. Macaraua uriaºã, având la capãt trei
planºee de prefabricate, ajungând sã lucreze pentru primul etaj s-a defectat, n-a mai putut fi controlatã ºi a lovit, în plinã miºcare, casa noastrã,
ca la un atac de artilerie. Zgomot, praf, o parte din acoperiº cãzut, peretele dinspre Lupu fisurat, cu o parte din el deplasat de izbiturã, mãcar
cã nu era o casã «din vaiog», cum se spunea în zonã, ci din cãrãmidã.
Spaimã pe tata, care nu ºtia ce fãcea ºi unde era mama. Uluitã, sufocându-se ºi neputând articula niciun cuvânt, din sperieturã, a apãrut, plinã
de moloz, în uºa de la coridor. S-a liniºtit abia într-un târziu, cã fãcuse un
ºoc nervos puternic. Dincolo, macaragiul disperat urla ºi înjura întruna.
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Ceilalþi muncitori s-au adunat în jurul lui ºi încercau sã-l liniºteascã. Se
vede cã cineva o fi dat vreun telefon la centralã, cã la scurtã vreme a apãrut inginerul Kunn, sã vadã ce s-a întâmplat. Fãptaºul plângea acum
în hohote ºi se tânguia, printre suspine, cã nu e vinovat, cã nu e bãut, cã
de unde va putea plãti despãgubirea, cã are trei copii mici de crescut, cã
nici n-are salariu ca lumea, iar femeia lui nu lucreazã ºi sunt plini de rate.
ªeful de ºantier tãcea, temându-se sã se pronunþe în vreun fel. L-a identificat însã pe tata, care privea ºi el, consternat, la distrugere. Kunn a profitat de tulburarea lui ºi, întrebându-l ce pretenþii are, iar tata rãspunzându-i cã n-are niciuna, cã amãrâtul celãlalt n-a fost de vinã ºi cã bietul de
el are familie grea, în vreme ce copiii lui – adicã tu ºi cu mine – sunt
«în pâine» ºi la casele lor – l-a pus sã semneze o astfel de declaraþie ºi
tata, derutat ºi copleºit de nenorocire – doar ºtii cât de dragã i-a fost
întotdeauna casa noastrã – a semnat. ªi apoi, dupã ce au fost sfãtuiþi sã
nu intre în camere, nu cumva podul ºi tavanul sã se prãbuºeascã, ºeful a
plecat, îndemnându-i sã se refugieze, pentru douã-trei zile, unde vor putea. ªi pãrinþii s-au instalat în bucãtãria de varã, cea din scânduri, de
cealaltã parte a curþii. Îþi dai seama cã sunt disperaþi, pânã la Paºti mai
sunt trei sãptãmâni, dar e încã frig ºi ei dorm acolo, cu te miri ce foc în
sobiþã, pe un pat improvizat, îmbrãcaþi ºi acoperiþi cu ce au gãsit la îndemânã. Nu vor sã vinã la noi, oricât am insistat, cã ei ºtiu una ºi bunã:
sã nu lase locul pustiu, sã vinã cineva sã le care ºi ce le-a rãmas întreg în
casã, cã ºi din mobile unele s-au distrus.
Cam asta este, în afarã de obsesia lui tata cã «a fost dintotdeauna o
casã fãrã noroc». Se referã, cred eu, la cei patru ani de refugiu, când, plecând din Oradea rãmasã la unguri, ne-am «alipuit», cum zicea mama, dincolo, în Beiuºul românesc. La revenirea noastrã, vecinii – buni, desigur
– demontaserã placã cu placã cele douã sobe de teracotã, scoseserã din
balamale chiar niºte uºi ºi câteva geamuri, «sã le pãzeascã de hoþi», ziceau ei, când începuserã, la insistenþele ºi lacrimile mamei, sã se pârascã
unii pe alþii.
Acum, suntem în aºteptarea unei decizii. Azi-dimineaþã am fost ºi
eu la pãrinþi, cã a venit o comisie sã facã cercetãri la faþa locului. La plecare, ne-au spus sã nu se înstrãineze (?) nimic din casã. Nici vana, gresia
ori cazanul din baie, cã nu se ºtie exact la ce soluþie se va ajunge.
Dragã Marina, nu te supãra cã nu þi-am spus toate acestea deîndatã, la telefon, cã ai fi aflat mai iute, dar m-am temut cã, luatã pe nepregãtite, te-ai fi îngrozit. Nici aºa nu-þi poate veni prea uºor, dar … asta e situaþia. Te voi þine la curent cu tot ce va urma. ªtii tu vorba noastrã: «Capul sus ºi mai departe!». Cu drag, Nelu ºi ai lui”.
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***
Era înmãrmuritã ºi parcã nu-i venea sã creadã. ªtia atât de bine,
din amintirile tatãlui lor, mai ales, istoricul casei unde se nãscuse fratele
ei, ea având pe atunci vreo patru ani. Încã de flãcãu, pãrintele lor, venit
dintr-un sat din apropiere de ceva timp la oraº, dupã ce fãcuse tot felul
de experienþe „picareºti” – spuneau adolescenþii, cândva, amuzându-se
– devenise militar activ, asemeni celor doi fraþi mai mari ai lui. La scurtã
vreme, reuºind sã împrumute bani de la „Casa Oºtirii”, izbutise sã
cumpere un loc de casã în Ioºia, cartierul unde se gãseau ºi cazãrmile
din oraº. Din economii greu fãcute, cã pãrinþii de la þarã, de tot sãraci,
nu-l puteau ajuta, a reuºit, în timp, sã-ºi încropeascã ºi o casã, de fapt o
camerã, o bucãtãrie ºi ceea ce, acolo de unde venise, purta numele de
„tãrnaþ”, dar, iatã, devenise proprietar. Dupã vreo patru ani, s-a însurat
cu mama, care iute ºi degrabã, dar la timpul cuvenit, a adus-o pe lume
pe Marina. ªi tot mama, a adus la mãritiº, ca „dotã”, cã era obligatorie
pentru militari, fie ei chiar de rang inferior, un teren într-o zonã mai la
margine, în plinã dezvoltare. La o vreme, a cutezat sã ia legatura cu un
consãtean, mutat acum la oraº ºi priceput încã de acasã la construcþii,
dar acum „se domnise”. Încet-încet, în sfaturi de searã, au scos la liman,
cu calcule ºi schiþe mereu retuºate, o casã mai spaþioasã. Dar cum
cartierul, în curs de populare mai ales cu militari, dar ºi cu „tramvaiºti”,
era în plinã dezvoltare, terenul primit de tânãra pereche de la o mãtuºã,
sorã cu soacra decedatã încã din copilãria mamei, era plin de gropi, denivelat ºi presupunea, înainte de orice, umplerea ºi netezirea spaþiului.
Nu era uºor, pentru cã foarte mulþi viitori locatari, socotind de ani de
zile locul pustiu ºi al nimãnui, sãpaserã acolo la nevoie ºi cãraserã pietriº
ºi nisip pentru casele proprii. Dar tata nu s-a descurajat ºi nici nu s-a rãzgândit. În fiecare dimineaþã, înainte de ora 5, cã era varã, venind cu bicicleta din Ioºia, se apuca sã poarte cu roaba vârfuitã prundiº de pe malul
pârâului Peþa din apropiere. A fost o muncã istovitoare, de unul singur,
pentru cã la ora opt trebuia sã fie la cazarmã, unde „nu se jucau De-a
baba oarba”, cum spunea el. Apoi, cu încetul, s-a ridicat casa. Avea spre
stradã douã camere mari, una din alta, podite, cu sobe de teracotã, cu
ferestre având rolete din ºipci subþiri de lemn. Un coridor lung, cu geamuri spre curte se termina, spre stânga, cu un antreu deschis, iar în
dreapta, la celãlalt capãt, cu un spaþiu unde era o soba ºi se gãtea, dar ºi
o cãmarã cu o scarã pe care se urca în pod. Peste doi-trei ani, dupã ce sau mutat, aveau sã completeze casa, adãugând, în unghi drept, o bucãtãrie ºi o baie, ultima multã vreme nefolositã, cã nu se fãcuse canalizare în
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cartier. Dar aveau în curte nu numai un cuptor de copt pâine, ci ºi o fântânã sãpatã de tata, cu apã tare bunã de bãut ºi în gãleata cãreia, de la capãtul unui lanþ, se puneau vara la rãcit lebeniþe ºi pepeni galbeni. În grãdinã plantaserã pomi fructiferi (o! caisele culese mai târziu din crengile
încãrcate ºi joase!). Mai aveau, într-o vreme, ºi stupi iar în straturile frumos aliniate cu o sfoarã, se punea arpagic, usturoi ºi rãsaduri cãrora mama le urmãrea creºterea ºi pe care le uda, seara, cu o stropitoare roºie.
ªi mai þinea minte ºi o pivniþã, sãpatã adânc în pãmânt ºi unde se cobora pe niºte scãri, de unde se aduceau iarna cartofi ºi zarzavat puse la pãstrare în nisip. Iar deasupra, se înãlþa de câteva palme bune acoperiºul
pivniþei, în douã pante, pe care se semãna iarbã, de era o bucurie pentru Marina, încã mititicã, sã alerge din vârf în vale (!).
Se mutasera aici, din Ioºia, prin l936-37, înainte de a se naºte Neluþu. Au fost ani frumoºi, cu prietenii, prichindei ca ea, cu mersul la grãdiniþã, la doamna Iovan, cu serbãrile pline de emoþii, strunitã mereu de
Lucica, mai mare cu doi ani decât ea ºi tare autoritarã. Putea reactualiza
multe, cã mai are douã fotografii de atunci, cu bãieþii ºi fetiþele în jurul
doamnei, toþi în costume naþionale. ªi mai pãstreazã o pozã, mai micã,
fãcutã poate de tata, cã el nu e acolo, cu mama, Neluþu mititel de tot,
cam trãgându-se într-o parte, ºi cu ea, tunsã cu breton, toþi trei în faþa
casei.
Apoi a venit Dictatul de la Viena, cu cedarea Ardealului, plecarea
– întâi a tatãlui, cã era militar ºi unitatea lui se fixase la Beiuº – ºi apoi,
spre toamnã, ºi drumul celorlalþi, spre aceeaºi necunoscutã localitate. ªi
casa lor cea frumoasã a rãmas în urmã, locuitã mai încolo, timp de patru
ani, de cine ºtie cine. Dupã drumul fãcut cu o cãruþã, în care, împreunã
cu altã familie trecuserã graniþa, pe la Hidiºel, au fost fericiþi, dupã ore
de mers, sã ajungã la o cãsuþã bãtrâneascã, pe care tatãl lor, în aºteptarea
„familionului” o închiriase. Erau douã odãiþe, cu lut pe jos, cu geamurile
de o palmã, pe care mai târziu, vara, le vor umbri cu crengi verzi, rupte
de pe malul Criºului Negru, cã prin Oradea trecea Criºul Repede –
verdeaþã care nu numai cã mirosea frumos, a proaspãt, dar pãstra ºi
rãcoare toatã ziua. Între cele douã camere era o încãpere pe unde se
intra, fãrã nicio sursã de luminã, doar geamul de la uºã. Tata era „pe
zonã”, la Marghita, ºi îi aºteptase la sosire proprietãreasa, care îi primise
cu focul din soba de gãtit aprins ºi cu masa pusã, cã erau rupþi de foame.
Se vor obiºnui cu locul ºi cu „tanti Ioli”. Vor rãmâne la ea mai mult de
patru ani, în vreme ce tata era pe front, întâi pe cel din rãsãrit, apoi pe
cel din apus, ajungând pânã în munþii Tatra. Fiind mai mult plecat, nici
nu ºi-l mai aminteºte pe acasã în acei ani, dar fusese, precis, cel puþin
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într-o permisie, cã exista o fotografie din acea vreme, el în þinutã militarã, ei îmbrãcaþi care cum, însã þepeni – ca la fotograf – ºi fãrã zâmbet.
De la o vreme, în a doua camerã sumar mobilatã, se mutase cel mai mare
dintre fraþii tatãlui lor, o minte strãlucitã cândva, dar revenit de la
Odessa rãnit ºi cu nervii zdruncinaþi, trecut – din motive medicale –
în rezervã. Tanti Ioli – proprietãreasa – primise în dar de la „Domnul
cel bãtrân”, un fost grof pe care îl slujise în fel ºi chip ani buni, o casã cu
etaj, construitã în aceeaºi curte cu cea a pãrinþilor ei, care muriserã.
Etajul era acum închiriat unui preot ºi familiei lui, la parter locuind ea,
cu fratele ei, rãmas burlac. Noi stãteam în cãsuþa veche. Gazda a tot sperat
sã se mãrite cu militarul ajuns ofiþer ºi decorat de mai multe ori, singur
ºi el, dar nu s-a întâmplat nimic, rãmânând prieteni, pânã la moartea lui.
ªi-au regãsit casa din Oradea abia în primãvara lui l945. Marina,
care termina ºcoala primarã începutã aici, rãmãsese pânã la încheierea
anului ºcolar în grija lui Ioli ºi a unchiului, tot mai bolnav, în vreme ce
mama ºi Neluþu plecaserã sã vadã de casa lor. Mama a fãcut curãþenie
frecând podelele ºi adunând mormane de gunoaie, cã numai cine nu
voia nu putuse sã intre în camerele pustii. A spãlat geamurile, au fost vãruiþi pereþii, recuperate cele douã sobe de teracotã, uºile ºi câteva ferestre lipsã. ªi aranjase, cu mobila cumpãratã de ocazie, cele douã camere.
Cât despre bucãtãrie, era uºor s-o amenajeze. S-au adunat cu toþii, tata venind de pe front la încheierea pãcii ºi defilând cu Vânãtorii de Munte
chiar prin Oradea. Fusese greu de recunoscut, având acum o mustaþã
bogatã, lungã ºi o bascã mare, de la uniformã, trasã într-o parte. Adusese
un cufãr mare, plin de mere, ºi un ou potcovit, care stârnise uluirea copiilor.
Dupã niºte ani, nu foarte mulþi, tata a fost trecut „în cadrul disponibil”, adicã, spus mai direct, dat afarã din armatã, prin reducerea efectivelor militare, dar, se ºoptea între foºtii combatanþi, în primul rând
pentru cã luptase pe frontul din rãsãrit. În cãutarea unei slujbe, a lucrat
un timp ca ambalator la Fabrica de unt, apoi a fãcut negoþ – la negru –
cu orezul adus mai ieftin de la Cefa. A fost stupar lângã Valea lui Mihai,
secretar al unei Case a Domnului, baptiste ºi, în cele din urmã, dupã
niºte cursuri de pregãtire de câteva luni, a devenit brigadier silvic. Se
mai bucura, când avea rãgaz, de casa lor pe care, cu zel neobosit o zugrãvea anual, spre stradã sau îi curãþa, urcându-se pe o scarã înaltã, împrumutatã de la vecini, burlanele, de frunzele aduse de vânt, cu mama
la picioare, tremurând de fricã ºi þinându-i scara. La un moment dat, fãcuse un coteþ pentru gãini, o cocinã pentru cei doi purcei care, anual,
puteau fi crescuþi pânã de Crãciun, în acest cartier departe de centru.

74

Tempi passati
Aveau ºi un câine, Zombor, ºi o caprã, Bobina. ªi, târziu de tot, pe când
Marina era studentã, cumpãraserã ºi o vacã, dupã ce tot tata construise
un grajd pentru „animãluþe” – cum ziceau ei. Iar când s-a cãsãtorit Marina, vaca a fost vândutã, sã i se faca miresei zestre, cât de cât.
Ar fi putut cineva sã-ºi imagineze cã tot acest univers, al lor, ar fi
putut sã se destrame în mai puþin de zece minute?
***
Toate acestea i se perindau Marinei prin minte, în vreme ce, cu
inima strânsã ºi lãcrimând în tãcere, se pregãteºte de plecare spre pãrinþi, sã vadã cu ochii ei ce s-a întâmplat, sã-i ajute, liniºtindu-i ºi liniºtindu-se cât se putea. Sunând la gara, aflã cã nu are tren accelerat spre
Oradea decât seara, la 8.30. Pentru un personal n-are rãbdare. Începe sãºi facã bagajul, sumar pentru ea, cu de-ale gurii pentru cei doi, venindu-i
ideea cã poate ieºi la ºosea, sã facã autostopul. Cã e numai 3 ºi la 6 ar
putea fi lângã ei. Numai cã nu s-a întâmplat aºa. Maºinile, mici ori mari,
treceau fãrã sã opreascã, în ciuda semnelor vizibile ºi tot mai agitate pe
care le fãcea, de pe marginea ºoselei. Încã nu se descuraja, sperând,
totuºi, sã se iveascã cineva ºi sã o ia, cã doar îi va plãti cât cere. Aºa s-a ºi
întâmplat, într-un târziu.
Pânã unde vreþi sã vã duc?
Pânã la Oradea.
Vã costã 25 de lei. Aveþi bagaj?
Nu, doar sacoºa asta, dar mi-o pun la picioare.
Urcaþi! ºi întinzându-se, bãrbatul îi deschide uºa din faþã.
Uºuratã, Marina se aºeazã alãturi. Se fãcuse aproape 5 de când
aºteptase zadarnic. Dar tot va ajunge pe ziuã la pãrinþi. O vreme au tãcut,
omul de la volan fiind atent la drum, cã prin Floreºti ºi Gilãu era mare
circulaþie, iar localnicii traversau cum le venea lor bine. Au ieºit apoi la
drum deschis ºi bãrbatul a început s-o întrebe de una, de alta. La început
îi rãspundea scurt, aproape monosilabic. La insistenþele lui, la cine
merge ºi de ce se grãbeºte sã ajungã, reînviind durerea care parcã
aþipise, îi povesti, dându-i lacrimile, necazul familiei. El pãrea s-o înþeleagã. Apoi au tãcut, ea nu l-a întrebat nimic, cã nu-i ardea de conversaþii.
Observase doar cã are mâinile muncite, cu unghiile negre ºi mirosea puternic a transpiraþie, probabil venea de la drum lung. Marina nu fusese
atentã la indicativul judeþului, nici la numãrul maºinii. ªi deodatã aude:
– Coboarã, cocoanã, sã te dezmorþeºti, cã uite, musai sã verific
ceva la motor, cã auzi-l cum tuºeºte!
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– Verificaþi liniºtit. Nu vã supãraþi, rãmân în maºinã, cã-mi va fi
frig afarã.
Adevãrat, se fãcuse rãcoare ºi începuse sã se întunece. Când au
pornit, ºoferul conducea mai încet ºi se tot uita, peste umãr, la ea ºi pe
geamul din dreapta, afarã.
– ªtii ce? Morþii cu morþii ºi viii cu viii! ªi-i puse brusc mâna pe
genunchi, ridicând-o apoi pe sub fustã. Viaþa-i scurtã ºi nu avem numa’
una. Oi opri, ºtiu eu un loc bun lângã o pãdurice ºi te-oi face sã uiþi toate
celea. Sunt om în putere, n-am muiere, dar am mândre ºi le mulþumesc
pe toate. Ce zici?
Marina a împietrit. Cum de îndrãzneºte? Cu ce o fi greºit de poate
sã-i vorbeascã aºa? Doar n-au glumit în niciun fel, n-au râs, n-au vorbit
decât despre durerea ei ºi despre casa pãrinþilor. În niciun chip, nimic
din atitudinea sau din cuvintele ei nu-l îndreptãþeau sã se simtã încurajat. Chiar sã n-aibã inimã deloc? ªi ea ce sã facã? Nu poate sãri din mers,
nu-i poate atenþiona pe alþii, care-i depãºesc sau le vin din faþã. E singurã
ºi neajutoratã, el poate opri în vreun loc pustiu, poate nici nu va aºtepta
sã iasã din maºinã, aºa cum îi stã alãturi. Ce l-o fi apucat? A
înnebunit? „Doamne, dã-mi gândul cel bun!” îºi spune disperatã.
– Poate cã ai dreptate. Dar uite, hai s-o facem cum trebuie… Înþelegi
cã nu pot s-o fac aºa, deodatã, ºi cu un necunoscut. Mi-ar prinde bine, ca
sã mã pregãtesc, ceva tare, de bãut, sã mã ameþeascã ºi sã uit de necazuri.
Poate bei ºi dumneata un pãhãruþ, chiar dacã eºti la volan. Numa’ un
pic! E restaurantul acela din centru, la Huedin, ºi nu mai e mult pânã
acolo. Oprim în faþã, coborâm, bem ceva… la botul calului ºi apoi, valea!
Individul pare încântat, se învioreazã, râde, nu-i mai tace gura, începând sã spunã glume din ce în ce mai deocheate. Râde ºi ea, se preface cã-ºi cautã ceva în sacoºã, de fapt, strânge în palmã o bancnotã de 25
de lei, pe care i-o va ºi lãsa pe scaun. Iar când, în dreptul restaurantului
omul opreºte, dupa ce i-a zâmbit plin de sine ºi acum coboarã urmând
sã ocoleascã maºina, prin faþã ori prin spate, ea smuceºte uºa, îºi apucã
bagajul ºi fuge în josul strãzii, unde o nimeri, cã iatã, mai sunt oameni pe
acolo. Aude în urma ei înjurãturile lui murdare, e îngrozitã cã ar puteao ajunge, ºi aleargã, aleargã ºi în dreptul unui grup se opreºte gâfâind ºi
abia atunci se uitã înapoi. El ºi maºina lui au dispãrut, ea aflã cã gara nu-i
prea departe, undeva la stânga, ºi o femeie se chiar oferã s-o însoþeascã,
pentru cã locuieºte cam într-acolo.
ªi acum, în gara Huedin, aºteaptã îndelung acceleratul care trebuie sã soseascã dinspre Cluj. ªi-a cumpãrat bilet ºi ceea ce o liniºteºte
este prezenþa, în sala micã de aºteptare, a mai multor persoane. Dar cui
i-ar putea trece prin minte ce a lãsat ea în urmã?
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***
ªi ce s-a ales de casa lor? Oficialii, profitând de semnãtura tatãlui
Marinei, au fãcut formele, nu pentru o reparaþie, ci pentru o demolare
în regulã, ziceau ei. A durat aproape o lunã pânã sã le dea o repartiþie
într-o locuinþã strâmtuþã, cu douã camere, bucãtãrie, baie ºi antreu, întrun bloc cu numeroase apartamente înghesuite, toate de confort redus,
în care încãpeau prea puþine din mobilele salvate de dincolo. O parte leau vândut, pe altele le-au lãsat vecinilor, sã facã ce-or vrea cu ele, iar
restul a fost dat de pomanã, de sufletul morþilor, unei familii nevoiaºe,
venitã de curând la oraº. Au primit 25.000 de lei de la stat, despãgubire.
Era suma care se plãtea pentru demolarea unei case ºi rãscumpãrarea terenului aferent.
O vreme, pãrinþii Marinei ºi ai lui Nelu au tot trãit cu frica în sân
cã, fiind chiriaºi doar ºi având douã camere, chiar dacã de trecere din
una în alta, cu criza de locuinþe mereu trâmbiþatã, dacã unul dintre ei se
va prãpãdi, celãlalt va rãmâne la strâmtoare, fie cã a doua camerã va fi repartizatã altcuiva, fie cã cel rãmas în viaþã va fi evacuat ºi mutat
Dumnezeu ºtie unde. Ca sã-i liniºteascã, cei doi copii le-au completat
banii necesari, pânã la 85.000, sã cumpere apartamentul, devenind astfel, din nou, proprietari. ªi, într-un fel, viaþa lor a mers mai departe. Tata,
ca s-o mângâie pe mama care se obiºnuia greu la bloc, îi spunea adeseori: „Vezi, dragã, ce bine e cu calorifer? Cã doar þii minte câte lemne ne
trebuiau sã încãlzim iarna teracotele din camerele aºa de mari! Acum
suntem bãtrâni ºi nici de animale ori de grãdinã n-am mai avea putere
ºi, poate, poftã”. Iar mama, pe tãcute, se prefãcea – din ochi – cã îi dã
dreptate. Dar în apropierea sfârºitului, dupã ce fãcuse demenþã senilã,
tot mama se vedea mereu la „casa noastrã” ºi, zâmbitoare, fericitã, se tot
apleca sã pliveascã buruienile din straturile imaginare ºi inexistente.
Apoi, Nelu cu întreaga lui familie s-au mutat din Oradea ºi, dupã
ce, rând pe rând s-au dus ºi pãrinþii, drumurile Marinei spre oraºul adolescenþei au devenit tot mai rare. Dar, în fiecare an, de l Noiembrie, Ziua
morþilor, dupã ce depune flori ºi aprinde lumânãri pe mormântul pãrinþilor, aºezaþi alãturi cum au stat toatã viaþa, la bine ºi la rãu, împãcaþi
acum ºi dormindu-ºi netulburaþi somnul în locul lor de veci, ea se abate
– oare de ce? – ºi pe la fosta lor casã. ªi-ºi aminteºte totul, cu aceeaºi dureroasã rãscolire a trecutului reînviat.
Pe vremuri, fãcând colþul de pe strada Horea aveai în faþã un spaþiu
mare, circular, fãrã nicio folosinþã, doar cã din el se desfãceau, ca niºte raze,
opt strãzi. Dar locul era plin de scaieþi ºi cu iarba crescutã sãlbatic,
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împestriþatã cu muºetel, fiind împãrãþia gâºtelor ºi raþelor cãrora li se dãdea
drumul, sã ciuguleascã ºi sã mãcãie. Tot cam pe atunci, seara, când se
întorcea de dincolo de Peþa ciurda de vaci, vitele – în drum spre curþile
cãrora li se lãsau deschise porþile – cu mersul lor alene, lãsau urme prãfuite
pe unde treceau, adânci la vreme de ploaie. În vacanþe, fiul Marinei, care
de mic îºi petrecea vara la bunici, la început alerga suflând câte o „panã
gâca” dusã de vânt, iar mai târziu, bãtea pe maidan mingea cu prietenii
mereu regãsiþi sau înãlþau zmeie fãcute de Bunu. A venit apoi un timp
când, prin aºa-numita muncã voluntarã, dar, de fapt, obligatorie, liceenii
i-au dat folosinþã locului, devenit „Piaþa 30 Decembrie” – sãpând, nivelând,
greblând ºi plantând pomi. Pânã a nu fi prea înalþi, venind dinspre centru,
de la capãtul de dincoace al strãzii Costaforu se vedea – dincolo de pãrculeþ – casa lor, spre care fata se îndrepta zâmbitoare. Când întârzia prea
tare ºi când vedea, printre jaluzelele trase, lumina în camere, ºtia cã… e de
rãu ºi strãbãtea în fugã drumul pânã la poartã. Cãrãrilor, fãcute dupã nevoi,
bãtãtorite de paºii trecãtorilor, li se adãugase un drum larg, pietruit, tãind
de-a dreptul ºi pe la jumãtatea lui câmpul pe care circulau din ce în ce mai
multe cãruþe ºi maºini, în drumul scurtat astfel, spre Felix. Îi cunoºtea ºi o
cunoºteau toþi pe fata domnului Popa, devenitã doamna profesoarã, soþia
doctorului Manu ºi mama lui Mihai. Le ºtia ºi ea, din poveºtile pãrinþilor sau
ale lor, toate biografiile, cu umbre ºi lumini, cu pierderi ºi adaosuri ºi-i era
drag sã-i întâlneascã pe vecinii care o vãzuserã crescând, sub ochii lor.
De câþiva foarte buni ani, parcul este parc cu-adevãrat parc, cu
bãnci pe aleile pietruite, cu arbori înalþi, cu frunziº bogat ºi foºnitor, cu
mari ronduri de flori multicolore, toate îngrijite de Primãrie. Circulaþia
îl ocoleºte ºi oferã un sens giratoriu. Nu se mai vede, din depãrtare, casa
lor. Nici din apropiere. Sunt acolo douã blocuri urâte, identice ca structurã, diferite ca mãrime. La parter, cam în dreptul ferestrelor casei de
odinioarã, este acum un magazin alimentar. Singura urmã a trecerii nu
a timpului, ci a familiei ei pe acolo, este castanul bãtrân, sãdit cândva de
tata ºi care a fost cruþat, nestându-le în cale ºi înãlþându-se de la sine.
Marina nu poate da ochi cu el, fãrã sã izbucneascã în plâns. ªi n-o poate
mângâia nimeni ºi nimic.
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ªerban ªerfezi*

Bucãtãreasa
(I)

Era o toamnã câinoasã. Picãturile ploii loveau, fãrã prea multã violenþã, dar cu un rãpãit iritant, bucata de plexiglas din faþa blocului cu
faþada nerenovatã. În dreapta ºi-n stânga aleii de acces în casa scãrilor,
dincolo de gãrduleþul improvizat din bare de fier ruginit ºi niºte plasã
de sârmã cu ochiuri mãrunte, se tãvãleau rahaþi de câine în plinã
descompunere.
„Moldova”, îºi spuse, fãrã sã mai fie conºtient de cliºeu, domnul
profesor universitar Adrian Merfa. Ca sã poatã citi tabelul de nume de la
interfon, îºi scoase ochelarii ºi-i ºterse cu o batista verde. „Anei, Aioanei,
Astãrãstoaiei, Agafiþei. A... naibii! Cred cã ãsta-i singurul þinut din Europa
unde matriarhatul supravieþuieºte la vedere”, gândi Merfa ºi continuã sã
parcurgã lista cu nasul aproape lipit de ea, pânã nimeri numele cãutat.
„Brumaru Emil”. Sunã lung ºi puse urechea lângã aparat. „Cine-i?”, se
auzi o voce rãguºitã, al cãrei posesor era cu siguranþã atins de-un guturai sever. „Pygmalion”, rãspunse Merfa, strãduindu-se sã-ºi punã în valoare tonul cu care-ºi biciuia studenþii când îi întreba, de exemplu, „da’ cum
o chema pe nevasta lui Rembrand?”. „Urcã”, veni prompt rãspunsul.
* Pe jurnalistul ªerban ªerfezi l-am cunoscut relativ tîrziu, în mica boemã astorianã a
Oradiei unde ne întîlneam cei cu propensiuni literare. Dupã o vreme a început sã mã
viziteze la muzeul vulcanian, unde am dialogat pe diverse teme literar-filosofice.
Studiase limbile clasice la Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj, aspect pe care îi plãcea
sã îl punã în evidenþã, rememorînd cu melancolie perioada sa studenþeascã. Activase, ca
jurnalist, în mai multe redacþii orãdene, fiind o fire discretã, chiar reticentã. La ultima
noastrã întîlnire mi-a adus un dosar în care se afla textul unei proze, pe care m-a rugat
sã-l citesc cu un ochi critic ºi sã-i spun ce pãrere am. Din pãcate nu am mai apucat sã-i
comunic vreo impresie, pentru cã doar dupã cîteva zile, chiar cînd împlinea treizeci ºi
ºase de ani, ªerban ªerfezi s-a stins într-un mod destul de bizar. Nu ºtiu dacã mai deþinea
ºi alte texte literare nepublicate, pentru cã, în mod evident, era mai atras de farmecul
literaturii decît de placiditatea scrisului jurnalistic. În urma sa rãmîn douã fapte defini-
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Dupã a doua bãtaie în uºa tipicã de bloc, cu dublã încuietoare ºi de un
maro lucios ºi oribil, ceva în genul sicrielor cumpãrate în grabã de la
micii afaceriºti care-þi vând coºciugul de doi lei la preþ de motocicletã
Aprilia, poetul Emil Brumaru deschide puþin, cât îi permite lanþul de
siguranþã.
— Mã scuzaþi, dar n-am vizor la uºã ºi vreau sã mã asigur cã n-aveþi
vreun pistol cu gaze ori un cuþit de tãiat porcii la brâu. Aici, la noi, asta-i
precauþia minimã. ªtiþi, îmi pot imagina cã existã ºi infractori culþi, care
sã se prezinte „Chopin”. Din pãcate, nu totul, dar prea multe sunt posibile în ziua de azi. Versatilitatea a atins un asemenea grad, încât îmi pot
închipui un doctorand în filozofie care dã-n cap la oameni, ca
Raskolnikov, numai sã-ºi facã rost de bani pentru o croazierã în Caraibe.
— Aveþi dreptate, însã nu trebuie sã aveþi nici o emoþie în privinþa
mea. Sunt paºnic ºi, dupã cum vedeþi, cam rãblãgit ºi deloc atletic. Mã
numesc Adrian Merfa. Sunt profesor de istoria artei ºi, de-o vreme,
antrenor, cum sã spun, spiritual. De asta m-am prezentat Pygmalion. De
la bun început þin sã vã spun cã sunt foarte stânjenit de situaþia în care
mã aflu. Toatã viaþa m-am ferit de situaþii penibile, însã acum mi se pare
cã am atins culmea penibilului. Vin la dumneavoastrã cu o misiune pe
care nu mi-aº fi închipuit niciodatã cã voi ajunge s-o îndeplinesc. Toate
perceptele mele se clatinã, toate convingerile sunt pe cale de a-mi fi
spulberate. Însã nu am de ales. Dacã reuºesc sã vã conving, am sã salvez
o grãmadã de vieþi. Nici mie nu-mi prea vine sã cred ce spun acum ºi c-am
ajuns în postura idioatã de Superman, printr-un fel de ricoºeu al destinului, dar nu mai pot da înapoi.
Mirat ºi nu prea, poetul Brumaru scoate lanþul de siguranþã ºi-l
invitã pe Merfa înãuntru cu un gest larg însoþit de un zâmbet cu care-i
întâmpinã de obicei pe fraieri, pe nãtângi ºi pe bolnavii de la Spitalul de
Neuropsihiatrie din Socola, unde merge uneori încãrcat cu portocale ºi
cu curiozitatea treazã, ca sã mai vadã ºi el „ce poate sã ajungã omu’”.
torii în felul lor: scrierile sale publicistice, textul prozastic de faþã, deocamdatã (poate
mai existã ºi altele), ºi una umanã – încã din timpul vieþii ºi-a manifestat dorinþa, comunicatã tatãlui sãu, de a-ºi dona toate organele prelevabile, în caz de deces, pentru a ajuta
alte vieþi, lucru care s-a ºi întîmplat. Deºi s-a stins mult prea devreme, prezenþa lui adie
încã scriptural ºi uman în memoria celor care l-au cunoscut, dar, mai ales, în recunoºtinþa celor cãrora le-a prelungit viaþa. Odatã cu dispariþia lui, am mai pierdut un condei
cu certe posibilitãþi creative, unul care nu a apucat sã-ºi dea adevãrata mãsurã. În
schimb, mãsura umanitãþii sale ºi-a dat-o din plin.
Ioan F. POP
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— Hai, domnule, înãuntru! Dezbracã paltonul, aºazã-te ºi rãsuflã
puþin. Nu-s obiºnuit cu confesiunile declamate pe pragul de la intrare.
Bine cã brusc mi-am adus aminte de dumneata. O prietenã dragã, care
e cam în limbã dupã felul dumitale de-a trata istoria artei, mi-a pus în
braþe acu vreo doi ani cartea „Brâncuºi & Dali – Sihastrul ºi Demonul”.
Acum sunt sigur cã n-o sã mã tranºezi. Totuºi, suferi cumva de depresie
sau ai halucinaþii? N-ar fi nici un necaz. La vârsta mea, sunt obiºnuit cu
foarte multe aspecte ale vieþii. Cu tot „organul meu poetic”, aproape c-am
ajuns imun la orice. Mã deranjeazã crâncen cã sufletul mi s-a transformat într-un fel de hârtie abrazivã, dar nu mai am ce face. Spune ce-ai de
zis, te rog, poate vii cu vreo surprizã. Mi-e sete de ceva nou.
— Sunt absolut sigur cã am sã vã surprind. Sunt, acum, la ºaizeci ºi
doi de ani, destul de ponderat sã nu mã prezint aiurea „Pygmalion”, sã
nu vorbesc în van despre situaþia penibilã în care mã aflu ºi sã nu fabulez în legãturã cu misiunea formidabilã pe care o am – aceea de a salva
oameni ºi de-a îndrepta o situaþie despre care ºi-n Biblie scrie cã s-ar
putea sã ducã la sfârºitul lumii. Ce mai, ca-n desene animate, numai cã
fãrã muºchi ºi zburat prin aer, îmi este hãrãzit sã aduc, cum sã vã spun...,
pacea.
Cetãþeanul Emil Brumaru, poetul la modã, cam cât e la modã
vreun model ciudat de pantofi italieneºti sau un sortiment de vin dintrun an oarecare, îºi suflã nasul cu nãdejde ºi se aºazã pe fotoliul din faþa
canapelei pe care se trântise Merfa ºi de pe care îºi susþinuse peroraþia
plinã de elucubraþii.
— Domnule Merfa, mie întotdeauna mi-au fost suspecþi oamenii
care se iau atât de în serios precum o faci dumneata. Sã ºtii cã am un
antrenament teribil în a fugãrii de la uºa mea pe martorii lui Iehova, pe
comis-voiajorii cu tigãi universale ori pe cerºetorii care-ºi fac numãrul
de Paºti ºi de Crãciun. Uneori, am pus pe fugã chiar niºte domniºoare
care-mi zgâriau uºa ca pisicile, numai sã le las sã toarcã la mine pe canapea.
— Mã bucur cã mi-aþi dezvãluit acest lucru, cu femeile vreau sã zic.
Pe undeva, mi-aþi uºurat sarcina. Þin sã vã comunic ce am de spus cu o
anumitã emfazã ºi sper sã mã trataþi în continuare ºi cu puþinã condescendenþã ironicã, doar suntem indivizi inteligenþi, dar ºi înarmaþi cu
destulã seriozitate. Domnule Brumaru, am venit la dumneavoastrã în
calitate de proxenet.
— Poftim?
— Exact aºa. Nu mã mai jenez sã atac continuarea discuþiei în felul
acesta ºi nu mai vreau sã mã-nvârt în jurul cozii. Domnule Brumaru, sun-
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teþi în capul unei liste. ªi acum nu vorbesc de clasamente din istoria literaturii sau de sondaje aplicate puþinilor degustãtori de poezie finã, rafinatã. Sunteþi primul pe lista de trufandale ale elevei mele. Singurul discipol care mi-a mai rãmas. Nu v-am spus încã, dar am renunþat la catedrã. De doi ani sunt formatorul, sau poate am ajuns de-formatorul, unei
adolescente de ºaptesprezece ani. De asta îmi spun Pygmalion sau mã
mai amãgesc cã sunt personajul lui Rex Harrison din „My Fair Lady”, dar
fãrã inconvenienþa ca ea, care nu seamãnã defel cu Audrey Hepburn, sã
se îndrãgosteascã de mine. De fapt, în doi ani de demers pedagogic susþinut, un fel de antrenament cultural asezonat cu cãlãtorii în toatã lumea, din muzee în muzee, de la operã la teatru, de la festivaluri de film
la spectacole de balet ºi dans contemporan, dintr-o bibliotecã într-alta,
de unde am vrut sã conturez o fiinþã sublimã, educatã ºi lucidã, am creat
un personaj ciudat. Mai bizar decât am reuºit sã întâlnesc în oricare dintre lecturile mele, ºi vã asigur cã nu puþine, având în vedere faptul cã
mulþi ani de zile mi-am câºtigat pâinea citind biografii de artiºti, pe care
le povesteam cu talent studenþilor mei. Toate strãdaniile mele au transformat o þãrãncuþã ruºinoasã, sfioasã ºi bleagã în cea mai cinicã ºi mofturoasã creaturã de pe pãmânt.
— ªi totuºi, ce-am eu de-a face cu asta? Care-i povestea cu lista pe
care figurez eu ºi, cu toate cã parcã intuiesc ceva, cu ce v-aº putea eu fi
de ajutor în aºa-zisa campanie de salvare a omenirii?, spuse Brumaru,
fãrã sã-ºi dea seama cã o licãrire oarecum drãceascã, poate un pic perversã, îi apãru în privire.
— Da, domnule Brumaru. Fata vrea poeþi. Dacã nu mã fac luntre ºi
punte sã-i fac pe plac, a ameninþat cã nu mai gãteºte. ªi asta ar fi o catastrofã. Cu adevãrat cea mai mare nenorocire de la rãstignirea lui Hristos,
de la lansarea bombei atomice sau, pentru mine, de la moartea lui
Michelangelo. Nu vreau sã cad în derizoriu, dar o întâmplare banalã, un
anumit moment când am oprit la un han de lângã Oradea sã mãnânc o
ciorbã de burtã, s-a transformat în unul din momentele de cotiturã ale
omenirii. Toatã lumea a ajuns atât de blazatã, încât chiar dacã se
împiedicã de-o minune, trece peste ea ca un ºofer de TIR peste o mâþã
jigãritã. Mie mi s-a întâmplat sã mã intersectez cu un miracol, sau nici nu
ºtiu cum sã-l numesc, ºi nu mi-am mai putut permite sã-l ignor. Þin sã vã
spun cã nu sunt un credincios autentic. Sunt mai mult prudent în privinþa amestecului lui Dumnezeu în treburile omeneºti. De mult, din copilãrie, mi-am creat un raþionament simplu: eu fiind absolut sigur cã am
un suflet, trebuie sã existe ºi un Dumnezeu, numai cã, din punctul meu
de vedere, se þine la distanþã ºi poate se preocupã îndeaproape de vreo
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altã lume. Astea vi le spun ca sã vã faceþi o idee despre mine ºi ca sã vã
daþi seama de importanþa cu care tratez ciudãþenia care mi s-a întâmplat.
ªtiþi cã oamenii, când se apucã sã vorbeascã despre Dumnezeu, recurg
la coarda cea mai sensibilã a fiinþei lor. Aºadar am venit, sã nu mai zic
vulgar „proxenet”, ca un fel de peþitor. Tânãra de care vreau sã vã
vorbesc e bucãtãreasã, însã, dupã doi ani în care am îndopat-o cu culturã
cât cuprinde, s-a transformat în cea mai cinicã fiinþã de pe Pãmânt. Dacã
de-acum nu-i fac mofturile, s-a terminat cu toate intenþiile mele bune în
ceea ce priveºte omenirea. Din ce-am vrut sã formez un fel de mic homo
universalis renascentist dintr-o micuþã bucãtãreasã ignorantã cu un talent tip minune la purtãtor, am creat un mic tiran care sclipeºte de un
egoism pur ºi dur ca cristalul, în stare deja, atât de devreme, sã calce
peste cadavre fãrã sã clipeascã.
— Ah, da, îmi amintesc ceva. Am vãzut ºi eu, în rarele ocazii în care
pornesc televizorul, un reportaj. Parcã la PRO TV. Îmi amintesc mutrele
iluminate ale celor care mâncau din preparatele fetei ºi pe ea zburdând
de colo-colo prin bucãtãria mare. O fiinþã ºtearsã, din câte-mi amintesc.
Însã despre dumneavoastrã nu s-a pomenit o iotã. Oricum, materialul
mi se pãru cam fuºerit.
— Aveþi dreptate în ceea ce priveºte feþele clienþilor. Aici e cheia.
Cât despre rolul meu în poveste... La început mã credeam un fel de
manipulant. Dupã treizeci de ani de predat la catedrã în Cluj, patru ani
la Bologna ºi un doctorat la Sorbona, cântecul meu de lebãdã e unul
destul de mizer. Sunt proxenetul care încearcã sã racoleze cei mai buni
poeþi ai lumii pentru o þâfnã care poate împãca Israelul cu Palestina ºi
Statele Unite cu Iranul ºi Coreea de Nord. ªtiu cã pare o tâmpenie, dar e
adevãrul crud. Minunile sunt atât de simpliste cã te-apucã plânsul.
— Domnule profesor, totuºi, cum s-ar rezolva treburile astea dacã
eu, sã mã exprim eufemistic, aº pune umãrul?
— Rãspunsul vi-l pot da numai dacã-mi permiteþi sã vã povestesc
ultimii doi ani din viaþa mea. Vã voi istorisi cum am transformat o biatã
femeiuºcã lipitã de cratiþã într-un fel de poetesã ca Sapho, priceputã la
economie ca Angela Merkel ºi strateg geo-politic mai competent decât
Hillary Clinton. De fapt, am creat un fel de Nero în variantã femininã, care
nu mã pune sã-mi tai venele, ci mã trimite la produs. Sau adus, cum o fi.
— Vã ascult cu plãcere. Aºteptaþi sã fierb un ceai de cãtinã ºi-apoi
voi fi numai urechi. Mi se pare cã voi asculta ceva care îmi va schimba
pãrerea despre lumea în care trãiesc.
— Sunt absolut sigur de asta. Nu de alta, dar ºi eu, pânã sã mã
izbesc de întâmplarea asta, am fost peste mãsurã de apatic ºi blazat. Mai
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ales dupã ce-am împlinit ºaizeci de ani. Acum doi ani, gândul sinuciderii
mã bântuia frecvent. Foarte lucid ºi, þin sã cred, raþional, ajunsesem la
concluzia cã nu mai are rost sã fac umbrã pãmântului. Însã, uite, o micã
vitã încãlþatã m-a adus în postura de-a crede cã pot face ceva bun pentru semenii mei. Am vãzut lumina, cum se amãgesc drept-credincioºii.
Una peste alta, aþi sesizat cã sunt cam misogin.
— Nu-i nimic, e o trãsãturã comunã a tuturor masculilor
ameninþaþi de andropauzã. Oricum, vã ascult. Plesnesc de curiozitate.
1
Acum doi ani, la sfârºitul lui noiembrie, mã întorceam spre casã,
la Cluj, cu un microbuz ticsit de secuice bãtrâne, îmbrãcate în portul lor
popular, cu niºte cojoace croite extraordinar de meticulos, ºi acoperite
cu nãframe colorate de toatã splendoarea. Mã distram la auzul discuþiilor în accent specific, despre cum îi merge fiului uneia, care e chirurg
în Budapesta, cu ºcoala fãcutã la Târgu Mureº, ºi cum s-a mãritat fiica
alteia cu un libanez care are o ºaormãrie pe Vaci Utca. Ne întorceam cu
toþii din capitala Ungariei, unde eu fusesem invitat la un vernisaj al unui
albanez þicnit, iar ele crescuserã gradul de spectaculozitate al Budapestei prin simplul fapt cã se plimbaserã înveºmântate, aºa cum le vedeam eu acum, pe strãzi. Drumul prin pusta Ungariei, mai ales pentru
un fiu de moþ ca mine, e chinul suprem. Câmp ºi iar câmp. Totalmente
accidental, câte-un pâlc de salcâmi, ºi aceia anemici ca vai de lume.
Drumul n-a fost lung, dar cea mai mare parte am moþãit cu ochii închiºi
ºi mai zâmbeam pe sub mustaþã când tonalitatea discuþiilor dintre venerabilele þaþe atingea înãlþimi stranii sau subiecte deºucheate. Dintr-astea,
ultimele, auzeam din abundenþã. Nu sunt eu prea dus la bisericã, dar
nici babele din secuime nu se omoarã cu sfiiciunea. Ajunºi la vama Borº,
a trebuit sã oprim pentru un control superficial. Cum nu suntem în
spaþiul Schengen, rãmânem, alãturi de bulgari, suspecþii de serviciu ai
Europei. Cu toate cã acum intram în þarã ºi nu nãvãleam înspre bãtrânul
continent civilizat, ni s-au cerut cãrþile de identitate ºi-am fost întrebaþi
dacã avem ceva de declarat. N-aveam. La zece metri de punctul de control am simþit cu prisosinþã cã am intrat în þarã. A noastrã. ªi-a mea, ºi-a
unguroaicelor. Brusc, m-am simþit proiectat cu capul în tavan ºi n-am
reuºit sã aud decât jumãtate din repertoriul de înjurãturi, absolut impresionant, al ºoferului aproape puber, care purta ochelari de soare în
noiembrie. Dãdusem într-o groapã mare, cam cât capacul unui butoi, ºi
adâncã atât cât sã-ncapã în ea trei DEX-uri puse unul peste altul. Dupã
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zdruncinãturã, am îngãimat un România, te iubesc, dar n-a râs nimeni,
doamnele fiind ocupate cu peroraþii care aveau mult „az Isten” în ele.
ªoferul dãdu buzna afarã ºi constatã imediat cã roata s-a rupt de tot ºi cã
plãcuta noastrã cãlãtorie e compromisã iremediabil. N-au fost astea vorbele lui, dar e ceea ce am tradus pentru mine în urma discuþiei telefonice pe care bãiatul cu volanul a purtat-o cu un dispecer din Sibiu, convorbire care era înþesatã pânã la saturaþie de „pula” ºi „bãga-mi-aº”. Am fost
anunþaþi cã, în cel mult patru-cinci ore, hai, ºase, ne vom îmbarca într-un
alt mijloc de transport ºi ne vom continua drumul. Era ora cinci dupãamiazã. Deja se fãcuse destul de frig ºi începea sã se întunece. N-aveam
nici un chef sã stau în vamã, sã aºtept un alt microbus pânã cãtre miezul
nopþii. ªi-atunci, mi-a trãznit o idee. Ce-ar fi sã vizitez Oradea? Nu ºtiu
cum, dar n-am ajuns niciodatã sã mã plimb în oraºul de pe Criºul
Repede, cum îl numesc comentatorii de fotbal de la radio. Mi-am luat la
revedere de la matroanele din Sfântu Gheorghe ºi de unde-or mai fi
provenind ele, dintre care un pluton minuscul se aºezase stoic pe
paporniþele mari de rafie, iar un alt echipaj trãgea de alte bagaje zvârlite
în mini-remorca ataºatã la microbuz, ca sã-ºi înseileze ºi ele câte-o canapea de campanie. Nici vorbã sã-ºi continue drumul cu trenul sau cu
vreun alt autocar. Au plãtit pânã aici ºi pace. Sã fie servite! Eu am urcat
într-un taxi ºi i-am cerut ºoferului sã mã lase în centru. Am coborât vizavi
de clãdirea primãriei, un edificiu spectaculos, de un gust ºi o calitate
arhitecturalã de apreciat, despre care ºtiam cã fusese proiectat de un
membru al ilustrei familii Rimanoczy. În mod ciudat, din punctul în
care mã aflam, clãdirea era greu vizibilã. O bisericã catolicã se interpunea fãrã jenã între mine ºi Primãrie. M-am gândit cã o fi un lãcaº de
cult plantat acolo de klingonieni, niºte extratereºtri, iar orãdenii,
tremurând de fricã în faþa sângeroºilor rãzboinici planetari, nu îndrãznesc s-o mute de acolo. Sau sã mute Primãria. Ce ºtiu eu... Ceva tot ar trebui ticluit. Cum n-aveam bagaje defel, îmi puteam permite sã mã plimb
nestingherit. Între clãdirea primãriei ºi bisericã, puþin în stânga, am zãrit
o statuie care-l înfãþiºa pe Don Quijote. M-am apropiat de soclu ºi am
vãzut cã scria mare „Mihai Viteazul”. Ce þi-e ºi cu miopia asta! Dacã n-aº
fi suferit de deficienþa asta, cu siguranþã cã mã fãceam pilot de avioane.
Aºa, sunt un biet prof care încurcã murgul lui Mihai cu gloaba de
Rosinante ºi pe unificatorul þãrilor române cu un schizofrenic din La
Mancha. În partea din spatele bisericii klingoniene am mai zãrit o statuie.
Clar! E Eminescu. Totuºi, nu înþelegeam dacã tipul binecuvânteazã
poporul orãdean sau ºi-a oprit braþul drept din vreme, în intenþia de-a
saluta viguros, cu vârfurile degetelor îndreptate spre cer. Dupã atâþia ani
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de cercetare, tot nu reuºesc sã pãtrund intenþiile subtile ale artiºtilor. Ei
ºi ce? Oi fi eu ratat, dar am un salariu, lumea mã salutã cu respect, când
ºi când, ºi peste cinci ani ajung ºi la pensie. Vivat!
— Domnule Brumaru, nu vã plictisesc?
— Încã nu, daþi-i mai departe. În starea mea, cu rãceala asta, îmi
prieºte o povestioarã.
— Ca sã n-o mai lungesc, vã spun cã m-am cazat la un hotel de pe
malul Criºului ºi, în scurt timp, am adormit buºtean. Nici nu bãnuiam cã
dimineaþa zilei de mâine va fi pentru mine cea mai grozavã întâmplare
a vieþii mele. Ce vorbesc? Cea mai splendidã ºi totodatã terifiantã experienþã din viaþa oricãrui om de douã mii ºi ceva de ani încoace.
— Dis de dimineaþã, am dat o raitã prin centrul oraºului. La acea
orã matinalã, o mulþime de oameni se îndrepta spre serviciu. Atmosfera
fojgãielii de dimineaþã seamãnã întrucâtva cu cea din Cluj-Napoca,
oraºul unde locuiesc ºi predau, mai precis, predam. Totuºi, itinerarul
orãdenilor cãtre locurile de muncã, mai ales pe strada pricipalã, cãreia i
se spune „Corso”, ºi prin pieþele din faþa clãdirii teatrului ºi cea a primãriei, pare mult mai distins decât cel de la mine de acasã. Sunt absolut
convins cã e din cauza ambientului arhitectural. Cam aºa e ºi la Sibiu,
Timiºoara sau Braºov. Treabã nemþeascã ºi ungureascã, ce mai! Apoi mam hotãrât sã vizitez ºi cartierele aºa-zis „muncitoreºti”, curios dacã voi
întâlni aceeaºi lume, fost eminamente ruralã, acum într-un proces de urbanizare bizar. Discuþiile dintre cãlãtorii din tramvaie, apoi coafura ºi
apucãturile vânzãtoarelor mi-au confirmat cã ºi Oradea a fost colonizatã cu un gen de „românism” ambiþios, cam fãrã scrupule, dar mai puþin
agresiv decât fosta „clasã muncitoare” din Clujul meu. Adevãrul e cã mã
cam feresc de ideile fixe în ceea ce priveºte observarea ºi punerea sub
lupa proprie a locuitorilor unui oraº, dar cu ce s-ar putea ocupa un vârstnic ca mine într-un oraº nou, când n-are chef de prostituate, de filmele
de la mall, ori de nu ºtiu ce masã copioasã udatã cu Feteascã neagrã.
Pânã dupã-amiazã, am obosit de-a binelea ºi am intrat într-o cafenea
pititã sub Muzeul „Ady Endre”. Localul era ocupat de un cârd de avocaþi
ºi procurori, mi se pãrea mie, dupã ce-am prins câteva crâmpeie din
chestiile pe care le discutau între ei. Era clar cã toþi sunt fericiþii câºtigãtori ai unei salarizãri de excepþie. Lucrul ãsta l-am dedus din lejeritatea
cu care, sã zic, jumãtate dintre ei îºi comunicau ideile în cel mai neaoº
grai popular. Ceva adevãr trebuie sã fie ºi-n teoriile psihologilor care
susþin cã trãim toatã viaþa absolut inconºtient, imitând comportamentul
pãrinþilor. În cazul acestor oameni, despre care îþi puteai da seama de la
o poºtã cã sunt împliniþi ºi fãrã dubii sau dileme tâmpite, era evident cã
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acum, când au dobândit o independenþã financiarã serioasã, nu-ºi mai
puneau nici o constrângere în a-ºi retrãi, în mijlocul pleiadei de clãdiri
fost austro-ungare, paradisul copilãriei de pe uliþele satului sau chiar
viaþa intrauterinã. Pentru ei, de-acum ºi pânã la moarte, limbajul literar,
elevat, va rãmâne, ca ºi-n cazul pãrinþilor lor, „vorba domneascã” de la
serviciu. La o masã mai încolo, erau aºezaþi doi tineri ºi o doamnã cam
de vârsta mea. Am tras un pic cu urechea ºi-n direcþia lor. Nu mi-am dat
seama dacã-s orãºeni sau nu, dar vorbeau ca românii din Braºov sau
Fãgãraº, unde se aude cea mai nealteratã limbã românã. Ca un bãtrân
fixist ce sunt, pus al naibii de serios pe categorisit indivizii din jurul
meu, mi-am reconfirmat, foarte satisfãcut, ideea cã medicii sunt cele
mai civilizate fiinþe de pe Terra. Toþi trei erau doctori ºi-ºi povesteau
unul altuia concediile de peste varã. Cu priceperea lor de-a însãnãtoºi
oamenii sau de-a le alina drumul spre moarte, mi se par mai profunzi ºi
mai specialiºti în treburile condiþiei umane chiar decât duhovnicii cu
har, regizorii de teatru buni sau scriitorii. ªi n-o spun asta fiindcã am fost
salvat recent de vreun medic ºi nu mai pot de recunoºtinþã. La anii mei,
am avut douã intersectãri mai serioase cu lumea medicalã: când m-au
luat în armatã ºi cu ocazia unei operaþii de apendicitã. Dar n-are rost sã
mai fac digresiuni de genul ãsta. Trec la subiect. Mi se fãcuse foame ºi,
din ce-am auzit de la oamenii legii aºezaþi ciorchine la o masã incomod
de scundã, dintre care unul a exclamat: „frate, cea mai bunã mâncare e
la Sãldãbaj, la Hanul Vânãtorilor. Bã, io am fost în tãte capitalele Europei,
ºi la ei la þarã, da aºe ceva io n-am mâncat de când m-o fãcut mama”, am
ºi hotãrât sã merg imediat acolo. Am întrebat-o pe fata de la bar cum
ajung în locul respectiv, cã de avocaþi mi-e silã de la ultimul divorþ, ºi-am
plecat spre staþia de autobuz indicatã. N-am luat un taxi, ca sã-mi pot
continua „cercetãrile” sociologice de babalâc. Pe la ora cinei, care, la noi
românii, poate fi lejer între cinci ºi zece dupã-amiaza, dar eu am ajuns la
opt ºi jumãtate, deja intram pe poarta hanului, o chestie mare, de lemn,
cu motive secuieºti, chiar dacã mã aflam în plin Partium unguresc, cum
numesc maghiarii partea nord-vesticã a României. Am urcat un drum
pavat impecabil, ºi în stânga am observat sala restaurantului. Cum am
pãºit înãuntru, m-a întâmpinat un tip puþin mai înalt decât mine, cu un
ten bronzat ca ºi-al colegilor mei care-ºi permit, mai la vremea când le
picã vreo moºtenire, sã petreacã o lunã-ntreagã pe Coasta de Azur. Atâta
cã eram, cum v-am mai spus-o, în noiembrie. N-are a face, imaginea
omului despre sine conteazã. ªeful de salã, cã asta era, mi-a azvârlit în
nãri un vãl de parfum cu o nuanþã extrem de masculinã, dar care avea
discreþie, ºi m-a invitat sã iau loc, sã comand ºi „dacã domnul doreºte un
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mic aperitiv, chiar o þuicã, de la noi din Bihor, înainte sau dupã-masã,
cum doriþi”. Spectacolul m-a mulþumit, aºa cã am comandat o ciorbã de
burtã, cu smântânã ºi ardei iute, ºi o apã mineralã. M-am pus pe aºteptat
ºi mã uitam nonºalant în jur, sã vãd mai bine unde am nimerit ºi cum e
amenajat locul unde se dã „cea mai bunã mâncare din lume”. Sala în care
mã aflam era ocupatã cu mult lemn. Cred cã s-a defriºat un versant
întreg pentru a confecþiona mesele, scaunele ºi barul, toate lãcuite la fix.
Printre mese circulau în vitezã niºte chelneri înalþi, unul chel ºi doi cu
pãr, ai cãror strãmoºi au fost, fãrã doar ºi poate, ceva conducãtori de oºti
sau cãlãi. Nu prea înþeleg cum acceptau, la statura lor de gladiatori, sã
facã temenele ºi sã le zâmbeascã unor fraieri aflaþi în zi de salariu sau
unor cupluri clar adulterine. Treaba din urmã am dedus-o din vârsta
celor douã perechi care se aºezaserã mai la margine, într-un soi de
umbrã de ferealã. În ambele cazuri, femeile se apropiau de treizeci de
ani, erau întreþinute brici ºi aveau detaºarea unor actriþe porno pe care
le cunoscusem într-o mai veche cãlãtorie la Berlin. Bãrbaþii, însã, erau
genul burtos, scund ºi, desigur, proprietarii celor douã maºini de teren
negre, de dimensiunea unei garsoniere confort trei, care erau parcate la
intrare. Dupã mai puþin de zece minute, mi-am primit ciorba. Individul
bronzat mi-a pus farfuria în faþã cu vagi gesturi de balerin obosit ºi mi-a
dorit „poftã bunã”. Ei, ºi acum, domnule poet, trebuie sã fac o micã
parantezã. La anii noºtri, omul poate privi înapoi destul de lucid, sã-ºi
parcurgã propria viaþã ca pe-un film sau ca pe-o carte ºi sã evidenþieze,
în aceastã stranie cãlãtorie dinspre naºtere spre moarte, momentele
când a fost cel mai intens copleºit, pânã în adâncul fiinþei sale. Adicã,
pânã-n prãsele, cum se spunea în satul meu natal. Mie mi s-a întâmplat
chestia asta doar de câteva ori. Prima datã, când aveam doar trei ani, la
începutul anilor cincizeci. Mi-aduc aminte cã mama ne-a luat de mânã,
pe mine ºi pe frate-meu, ºi ne-a bãgat în grabã în coteþul de gãini. La
poartã zbierau doi bãrbaþi, iar tata îi înjura nervos din curte. Tipii au
intrat pânã la urmã, l-au lovit pe taicã-meu cu o greblã în cap, au dezlegat cele patru vaci pe care le aveam în grajd ºi-au plecat cu ele, de data
asta pe poarta larg deschisã. Noi, copiii, priveam prin spaþiul dintre
scânduri ºi ne þineam de mânã atât de strâns, cã ne-au rãmas urme toatã
ziua. Gãlãgioºii erau comuniºtii veniþi sã rechiziþioneze animalele pentru viitoarea Cooperativã Agricolã de Producþie. Mai târziu, pare-mi-se,
am mai simþit aºa ceva când am realizat întâia oarã cã sunt îndrãgostit.
Aveam vreo ºaptesprezece ani. Cum eram, de pe la nouã-zece ani, un fel
de bãtrân care-ºi petrecea timpul citindu-i pe Dostoievski, Tolstoi,
Cehov, Goethe ºi Shakespeare, nu prea mã interesa problema. Dar, o fatã
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din clasa liceului pe care-l frecventam în Cluj m-a invitat într-o zi la
Grãdina Botanicã. Era primãvarã, natura renãscuse iar al dracului de
spectaculoasã, ºi asta ca sã moarã din nou peste ºapte-opt luni, iar ea se
juca cu florile, cu copacii, cu iarba ºi-i trebuia un spectator. M-a ales pe
mine. Când am vãzut-o cum aleargã sã prindã în gurã florile de salcâm
care cãdeau, când ºi când, din crengile arborelui care le-a dat viaþã, m-a
dat pe spate. M-am îndrãgostit mai rãu ca Romeo de Julieta, chit cã eu
mã vedeam un Hamlet în toatã regula. Un alt moment de stupefacþie
maximã, cred cã unii îi spun „fericire”, l-am avut când s-a nãscut fiul
meu, singurul copil pe care-l am. ªi ultimul sentiment de o intensitate
aproape devastatoare m-a izbit în 11 septembrie 2001, când nebunii ãia
au lovit cu avioanele pline cu pasageri Turnurile Gemene din New York.
Atunci mi se pãrea cã vine sfârºitul lumii. La început m-am panicat moderat, dar apoi, pe undeva, eram destul de mulþumit cã, dacã n-am fost
acolo la facerea lumii, mãcar la decesul ei am sã particip direct. Adicã,
„în direct” din fotoliu, nu oricum. De atunci, nimic. Am încercat tot felul
de experienþe sexuale, m-am îmbãtat criþã în câteva rânduri, am început
sã-i frecventez mai asiduu pe artiºtii moderni, care pentru mine sunt
materia primã în meseria destul de ternã pe care am practicat-o, mi-am
luat ºi-un câine. Degeaba, am devenit imun la fericire.
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Interviurile Familiei
Dinu Flãmând

„E foarte greu
sã prinzi de
coadã un
poem bun.”

Hristina Doroftei: Aþi absolvit Facultatea de Filologie a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj; apoi aþi fost repartizat la Bucureºti. Cum a fost
resimþitã mutarea la Bucureºti comparativ cu cea la Paris ?

Dinu Flãmând: Cred cã am avut dintotdeauna un fel de
„nestare” deºi am fost ºi sunt puternic influenþat de locul ºi lumea în
care m-am nãscut – Valea Bârgaielor. Deseori m-a apucat dorul de ducã,
poate ºi din convingerea intimã cã trebuie sã o iau mereu de la capãt,
din te miri ce pricini. Euforia resimþitã de mine din chiar îndrãzneala
de a pleca, la „improvizaþie”, mã fãcea sã minimalizez greutãþile ce nu
întârziau sã aparã în toatã grozãvia lor. A fost aproape la fel în ambele
cazuri, ºi aproape la fel m-a ajutat instinctul meu cel bun, împreunã cu
norocul ºi cu lumina interioarã datã de o misterioasã stea cãlãuzitoare.
Sã nu credeþi cã sunt un mistic, sau cã vreau sã mistific situaþii pânã la
urmã banale, prin care vor fi trecut atâþia alþii. Nimic nu era pregãtit
pentru mine nici când am ajuns în anii 70 la Bucureºti, nici mai târziu,
în anii 90 la Paris, adicã nu aveam nici unde sã stau nici cu ce sã îmi
încropesc viitorul mãcar pentru prima sãptãmânã. Dar situaþiile limitã
pe mine mã incitã ºi mã obligã sã gãsesc soluþii de supravieþuire. Altfel
trãiesc din plin ºi paradoxul cã îmi place sã am un loc confortabil unde
sã mã ocup numai de ale mele: cititul, scrisul, rare întâlniri cu câþiva prieteni, fãrã sã mã miºc prea mult, fiindcã ceea ce fac mã obligã sã stau zilnic pe scaun ºi sã produc textul, îmbogãþit de imense ezitãri ºi ºtersãturi.
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„E foarte greu sã prinzi de coadã un poem bun.”
H.D.: Capitala a fost/este mai ofertantã pentru un poet? Sunt poeþii din
provincie defavorizaþi, intrã mai greu în atenþia cititorilor?

D.F.: Ne aflãm cu toþii în aceastã simpaticã provincie a latinitãþii ºi
nu prea realizãm cã restul lumii nu ºtia mai nimic despre noi din pricina ruginitei cortine de fier. Pânã mai ieri, dar nu foarte ieri... Nu luaþi în
seamã declivitatea localã de la Oradea, Iaºi, Brãila sau Alexandria pânã
la Bucureºti! Ea nu are importanþã, mai ales în condiþiile de azi când
mentalitãþile româneºti în literaturã sunt mult mai provinciale decât se
prezintã ele în spiritul deschis ºi internaþionalist al românului de rând,
cel care a luat calea experimentãrii vieþii pe toate meleagurile. În multe
privinþe, întreaga literaturã românã de azi e foarte provincialã, fiindcã
nu ºtie sã se punã în valoare, ºi nu se proiecteazã în universal, cu tot
efortul real din care rezultã mai multe cãrþi decât oricând traduse din
literatura noastrã în alte limbi, mai cu seamã din literatura modernã. Eu
dacã aº trãi la Oradea nu aº avea nici urmã de complex în raport cu vizibilitatea mult mai accentuatã, prezumptivã, a scriitorilor bucureºteni, sã
zicem. În fond, adevãratul scriitor român de azi trebuie sã se confrunte,
în sfârºit, adicã sã intre în competiþie ºi în emulaþie cu tot ceea ce este
mai interesat prin literaturile vecine la care noi ne raportãm mental ºi
afectiv ºi admirativ. Ce produce ca „model” Capitala? Nimic altceva
decât autosatisfacþia fragmentatã a câtorva grupuleþe care au o fãrâmã
de putere administrativã în materie de sindicalism scriitoricesc, nicidecum în rol de capitalã sau de centralã de idei fertilizatoare. Iar „atenþia
cititorilor” este un fabulos eufemism pentru a desemna dezinteresul sistemic, în condiþiile în care puþinele iniþiative organizatorice nu reuºesc
sã aducã mâna de cititori reali existenþi în contact cu autorii reali pe
care îi cultivã aceiaºi cititori. Singurul lucru bun care funcþioneazã e
seria unor întâlniri între cititori ºi autorii strãini traduºi, ajunºi ca prin
miracol la întâlnirile lor cu cititorii români, fiindcã editurile care îi
editeazã rareori asigurã ºi deplasarea lor, lãsând mai totul la voia întâmplãrii.
H.D.: Sunteþi membru întemeietor al cenaclului ºi al revistei Echinox,
aþi pus o cãrãmidã la temelia literaturii române, iar acum Radu
Þuculescu realizeazã în limba ebraicã o antologie cu poeþi echinoxiºti,
printre care vã aflaþi ºi dumneavoastrã. Simþiþi cã aþi fost/sunteþi un
mentor pentru colegii echinoxiºti mai tineri?

D.F.: Iniþiativa editurii din Israel, la sugestia lui Radu Þuculescu, a
fost realmente o surprizã, iar ca sã pot ajunge la prezentarea acelei
antologii a trebuit sã renunþ la un recital din propria-mi poezie în italianã programat simultan în faimosul teatru renascentist proiectat de
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Palladio la Vicenza! Radu e mai tânãr decât mine, nu ne-am întâlnit direct în primii ani ai Echinoxului, iar el scrie prozã. Deci probabil cã i se
va fi transmis acel spirit al continuitãþii ce a caracterizat dintotdeauna
succesivele promoþii de absolvenþi echinoxiºti, fãrã sã ne încurcãm în
cuvinte precum „mentor”! Referinþa la cãrãmidã mi se pare mult mai
generoasã: facem o jumãtate de secol de la punerea acelor fundaþii, iar
în pustiul românesc instituþional din acea perioadã acel modest turn de
veghe de la marginea halucinatorie a imposturii comuniste îmi apare
într-o splendoare la care sufletul meu continuã sã punã cãrãmizi.
„Fonde l’amour des tours qui dominent les sables”, spunea SaintExupéry, pe linia de întemeiere a lui Augustin, iar eu nu ºtiu prin ce
miracol iese din memoria mea aceastã luminoasã ºi riscantã frazã…
H.D.: Cum vedeþi viaþa dupã atâþia ani de experienþã? Care este lecþia
cea mai importantã pe care v-a predat-o?

D.F.: Aici, chère Hristina, cred cã v-aþi propus sã mã încuiaþi în
transparenþa de chihlimbar a unei uimiri absolute! Ce sã rãspund?
Citisem ieri în avion o cronicã recentã a prietenului meu Lobo Antunes
care preia în titlu o fabuloasã frazã din Conrad: „tot ceea ce ne poate da
viaþa este o anumitã cunoaºtere a ei care ajunge la noi totdeauna prea
târziu”... de folosit cu precauþie, însã nicidecum de ignorat. Iar ca sã nu
ziceþi cã mã eschivez definitiv, pot adãuga: importantã este descoperirea realã a celuilalt, dupã ce treci de constatarea cã nu e ca tine; iar
apoi a compasiunii ce vine din bucuria de a constata benefica nepotrivire cu tine...
H.D.: Care este ritualul pe care-l urmaþi în scrierea unui poem? Vã mai
aparþine acesta dupã ce-i daþi drumul în lume sau aparþine cititorilor
sãi?

D.F.: Nu ocolesc întrebarea, deºi ea conþine ideea de repetitivitate, prin ritual, când, de fapt, situaþiile nu se repetã, chiar dacã trebuie
sã rãmâi stãpân pe un control ce necesitã repetiþia... E foarte greu sã
prinzi de coadã un poem bun. Acest animal amfibiu are versatilitatea de
a insinua cã se lasã îmblânzit sau chiar cã se împrieteneºte cu toatã
lumea. Poate fi în el fals tonul de la bun început, ºi sã nu-þi dai seama,
amãgit de propria-þi compasiune sau de admiraþie de sine, adicã de vanitate, în postura celui care îl culcã pe hârtie. Posturã...imposturã... cum
sã-þi dai seama dacã tu eºti la locul tãu, vorbind din interiorul acelui limbaj care trebuie singur sã-ºi valideze cutezanþa de a vorbi? În marea lor
majoritate insistenþii nelegitimi, extrem de oneºti altminteri, nu-ºi dau
seama niciodatã cã nu au gãsit drumul, poteca ascunsã a celor patru sau
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cinci fraze ce ridicã geometria precarã a unui poem. Cãci în adevãratul
poem vorbesc mai cu seama toate cele care preced textul, precum ºi
toate cele care îi urmeazã, ºi care sunt infinitele metamorfoze cuibãrite
mai apoi în sensibilitatea cititorilor sãi. De unde ºi caracterul trans-temporal al acestui tip de dialog, miracolul acestei vorbiri ce poate resuscita dupã veacuri de tãcere în persoane care nu se aºteaptã sã le vorbeascã
atât de „vital” niºte morþi cãrora nici chipul nu li se cunoaºte. Vezi fabuloasa prezenþã a acestei primei femei senzuale liberã, Sappho... vezi
limpedea vedere a orbului multiplu care este Homer... Aº vrea uneori sã-i
arãt un poem de-al meu, aº putea astfel sã rãspund mai aplicat la întrebarea de mai sus...
H.D.: Reeditarea volumului „Stare de asediu” (Ed. ªcoala Ardeleanã,
Cluj-Napoca, 2015) aduce în faþa cititorilor poezia din prima ediþie (Ed.
Cartea Româneascã, 1983), completatã cu versurile care nu au trecut
atunci de cenzurã. De asemenea, în Prefaþa cãrþii, Mircea Martin afirmã cã prenumele folosit de dumneavoastrã, Dinu, este un pseudonim
care înlocuieºte numele de botez Anchidim. Este acest volum un prag,
o confirmare a poeziei ºi a biografiei dumneavoastrã?

D.F.: E o carte de etapã. Spun acolo cã m-a costat sufleteºte munca
de reconstituire a unor pasaje tãiate sau de mai multe ori deformate de
cenzurã. Fiindcã ajunsesem sã negociez aproape fiecare vers. Cum bine
ºtiþi, aceastã muncã de reconstituire, la care m-am antrenat mai mult
neconvins dar din ambiþia de a preciza împrejurãrile unui context, a
fost luatã peste picior, ridiculizatã de neo nihilismul unui cronicar de azi
care se vrea bonz ºi autoritate de idei peste un sfert de generaþie. Treaba
lui, am vrut sã-i rãspund doar pentru a sublinia un act de mârlãnie din
partea cuiva care nu a cunoscut deliciile cenzurii. Nu mi s-a dat posibilitatea, sub pretext cã aº polemiza cu opinia unui cronicar literar. Acum
nici nu mai are importanþã. Sigur cã a fost o carte de rãspântie pentru
mine. Natura mea orficã încerca acolo sã devieze de la tematica esteticã
ºi onticã familiare mie spre a intra în polemicã ºi în contextul unei revolte sociale interioare pe care nu le mai puteam potoli. ªi Mircea
Martin ºi Eugen Negrici ºi Dan Cristea au subliniat angajamentul meu
moral inclus în acea carte, dupã ce deja o fãcuse Negoiþescu într-o cronicã la BBC. Lui Mircea Martin i s-a pãrut interesant sã dea la ivealã
prenumele meu adevãrat, Anchidim, deformare de la grecescul
Akindinos, care venea din ambiþiile tuturor transilvãnenilor de a rezista
la maghiarizare, inclusiv prin acest tip de astuþie onomasticã. Dar niciodatã nu ascunsesem adevãratul meu prenume, cu care mã mândresc.
Cine citeºte cursiv viaþa poeziei mele prin diverse volume, poate repe-
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de constata cât de atemporal grec ºi transilvãnean mã consider, ca unul
care ºi-a regãsit aceastã identitate pe cele mai bizare ostroave ºi platforme de pe planetã.
H.D.: Care este poemul perfect din punctul dumneavoastrã de vedere?

D.F.: Habar nu am... Citesc de vreo câþiva ani prin cele mai ciudate locuri de pe planetã, în faþa unor potenþiali cititori din China, din
Mexic, din zona occitanã a Franþei sau din Suedia etc. Niciodatã nu ºtiu
cu ce aº putea sã mã prezint dinainte lor, ºi nici nu ºtiu dacã traducerile
respective mã servesc... Cea mai mare plãcere o ai când vezi reacþia acestor strãini la unele poeme pe care niciodatã cronicile din þara mea nu leau menþionat. O suedezã plângea de emoþie când evocam în unul din
aceste poeme destinul bunicului pãrãsit de toþi, de fricã, în cârciuma satului când începea sã îl înjure urlând pe Stalin! Avea ea amintiri personale asemãnãtoare? În Suedia? Cine sã ºtie... Sigur e cã viaþa poemului depinde de autenticitatea emoþiei pe care reuºeºte sã o transmitã. Dacã
reuºeºte, dacã toate sensibilitãþile din jur nu sunt în acel moment adormite iar capetele se ridicã din adâncul tabletelor electronice... Ce e perfecþiunea? Clipa în care stângacea declaraþie de iubire a unui adolescent
bubos se cuibãreºte chiar în forma ce aºtepta acele câteva cuvinte
banale în sufletul fetei stânjenitã ºi iluminatã de propria ei revoluþie
acneicã.
H.D.: De cultura cãrei þãri vã simþiþi mai apropiat: de cea a României,
a Portugaliei sau a Franþei?

D.F.: Mã consider un bulimic consumator al tuturor formelor de
culturã, disperat cã abia reuºesc sã mã iniþiez în rudimentele atâtor culturi complexe cu care nu venisem în contat la timp, ºi nu doar fiindcã
eram un paria al Europei rãsãritene, ca atâþia alþii. Portugalia rãmâne un
reper mereu necesar, plec peste câteva zile sã lucrez în atmosfera de la
Lisboa. Dar îmi place sã lucrez la mine acasã în România, unde cred cã
am gãsit formula de pace interioarã necesarã combinatã cu structura
bibliotecii esenþiale din casa mea, de care am nevoie. Dar spiritul meu
vagabondeazã permanent, acum sunt în plinã poezie italianã din veacul
trecut, cu o imensã antologie de tradus din Luzi, iar în paralel cu o alta
mai micã din Sinisgalli. Între timp scriu ºi pentru viitoarea mea carte de
poezie, iar dacã voi avea rãgaz ar trebui sã încep sã adun laolaltã mai
vechi articole de criticã literarã sã vãd dacã îmi mai spun ceva.
H.D.: Sunteþi unul dintre cei mai importanþi traducãtori din România;
sunteþi un canal de comunicare între literaturi ºi culturi. Un tânãr
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interpret spunea cã nu trebuie sã cunoºti perfect limba din care traduci
ci pe cea în care traduci. Ce este traducerea unui poem: tehnicã, intuiþie, re-scriere?

D.F.: Poate cã acel tânãr interpret eram chiar eu. Dar dacã ºi alþii
au ajuns pe cale intuitivã, sau din propria lor experienþã, la concluzia cã
tu lucrezi în primul rând cu propria ta limbã maternã, cu atât mai bine.
Munca de traducere nu se poate dispensa de complexa interpretare a
textului, ea face parte din actul hermeneutic cel mai profund, fiindcã
eºti obligat sã pãtrunzi nu doar în spiritul altei limbi ºi s-o aduci spre
specificul limbii tale, dar ºi sã gãseºti echivalente pentru ambivalenþele
creatoare care prezideazã ca coagularea originalã a oricãrui text dens ºi
demn de a fi tradus, astfel încât cititorul traducerii tale sã se simtã cãlãuzit pe drumuri realmente noi, rareori prezente ºi în peisajul literar al þãrii
sale. Sau în interiorul unor contexte de sensibilitate a cãror existenþã
abia dacã o bãnuia. Diversitatea literaturii bune, chiar ºi când pare
înecatã de scribologia consumistã, vine tocmai din aceastã bizarã predispoziþie pe care limbajul în sine nu ºi-a pierdut-o; aceea de a putea
înregistra surprizele diversitãþii emoþionale ce îl zidesc pe dinãuntru pe
orice individ uman. Iar când traduci trebuie sã pui la bãtaie toate
harurile tale, existente ºi chiar inexistente, pentru a da viaþã nu acelui
text, ci acelor emoþii.
H.D.: În 1985 aþi început traducerea operei lui Pessoa care a durat
decenii. Cum vã raportaþi (ca poet ºi critic literar) la acest scriitor care
ºi-a creat nu doar mai multe identitãþi, dar ºi mai multe generaþii literare?

D.F.: - Nu am terminat traducerile din Pessoa, rãmân încã texte
fabuloase pe care urmeazã sã le public, Marinarul, Civilizaþia stoicului,
Faust... unele sunt puse de mine la decantare, aºtept sã le verific din
nou, altele sunt în proiect, dar trebuie sã mã distanþez periodic de acest
invaziv poet care ºtergea zidurile în viaþa lui realã. Sper cã am creat un
curent de interes nu doar pentru acest imens autor, ca ºi necunoscut
înainte sã dau drumul seriei mele de traduceri, dar ºi pentru alþi fundamentali poeþi moderni din diverse orizonturi culturale. Fãrã sã mã laud
excesiv, vãd cã începe sã prindã substanþã în limba românã o importantã
bibliotecã personalã ce le este de folos îndeobºte mai tinerilor, cei
despre care în mod eronat se crede cã s-au predat în cãtuºele mediocritãþii electronice universale.
Interviu realizat de

Hristina DOROFTEI
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„Totul e Unu”. „Senzaþiile sunt înºelãtoare”. „Din câte existã, nimic nu
se naºte ºi nimic nu piere, – ci numai ni se pare”. „Totul e veºnic ºi
nemiºcat”. „Lucrurile depãrtate sunt totuºi cu adevãrat apropiate”. „Mi-e
totuna, de unde voi începe; cãci acolo mã voi întoarce iarãºi”. Sunt doar
câteva citãri ale unor cronicari ºi filosofi antici ce relateazã ideile lui
Parmenide din Elea, extrase din Filosofia greacã pânã la Platon, vol. I p. 2,
Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1979. Este prima postulare europeanã a universului ca un tot unitar, a manifestãrii sale globale în fiecare detaliu, a legãturii indisolubile dintre toate elementele ce alcãtuiesc lumea vizibilã. A misteriosului Unu care reprezintã unica ºi unitara realitate ce acapareazã
întreg spaþiul ºi timpul percepþiilor noastre ce au de fapt un statut precar,
de iluzie, de irealitate. Nu trecuse decât în jur de un secol de la trecerea prin
„iluzia” terestrã a lui Gautama Buddha, cel mai radical contestatar al concreteþii lumii materiale, pentru care Nirvana, vacuitatea, nemanifestatul
absolut, încremenirea ca principiu fondator reprezintã unicul fenomen
incontestabil, în raport cu care multiplicitatea se încâlceºte învinsã prin
vãlul mayei, al aparenþelor inconsistente. Nu existã vreo dovadã a inspirãrii
directe sau indirecte a ºcolii eleaþilor din buddhismul indian, cu toate cã
rute comerciale existau între Orientul îndepãrtat ºi Europa încã din paleolitic. E mai degrabã o succesiune de încarnãri ale unei idei în diferite
puncte din spaþiu ºi timp, aºa cum într-o oalã în prag de fierbere apar pe
alocuri mici vârtejuri de bulboane. Iatã însã cã dupã o pauzã de douã
milenii ºi jumãtate, tema ce pãrea sã þinã, conform evoluþiei conºtiinþei, raþiunii ºi cunoaºterii occidentale, mai degrabã de o duioasã poeticã, izbucneºte în zona cea mai neaºteptatã: aceea a fizicii cuantice ºi a neuroºtiinþelor. Unicitatea structuralã a lumii revine în forþã, de data aceasta sub aspec-
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tul unui gen de peliculã bidimensionalã aflatã dincolo de (sau dupã unele
variante chiar pe) hotarele cosmosului, ce conþine totul sub forma unei codificãri de tip interferenþã de vibraþii, zãmislitoare de materie ºi conºtiinþã,
de percepþii spectrale individuale asupra aspectului concret al lumii.
Ideea a pornit independent de la neurofiziologul Karl Pribram
(Universitatea Standford California) ºi fizicianul David Bohm
(Universitatea din Londra), prin anii '50-60 ai secolului trecut. Primul efectua cercetãri asupra localizãrii amintirilor în creier, în timp ce al doilea se
preocupa de comportamentul cuantic al particulelor. Pribram era nedumerit de faptul cã extirparea unor porþiuni lezate din creierul unor pacienþi nu producea o pierdere selectivã a anumitor amintiri, ci doar o scãdere a claritãþii întregii memorii. Ideea a creat imediat reacþii adverse în
rândul breslei, drept pentru care o serie de oponenþi au efectuat sinistre
experimente pe anumite animale, în special pe salamandre, ca sã-i demonstreze falsitatea. Au feliat, au interschimbat, au eliminat diferite pãrþi din
creierele bietelor târâtoare însã au constatat cã ele nu produceau, înafara
unor stãri trecãtoare de confuzie, schimbãri majore ale comportamentului
în privinþa funcþiilor esenþiale (hrãnire, orientare, apãrare etc.).
Cercetãtorul american a putut astfel concluziona cu convingere cã memoria nu are un sediu determinat, ci fiecare amintire este difuzatã în întreaga
masã cerebralã. „Amintirile nu erau localizate în locaþii specifice în creier,
ci erau cumva împrãºtiate sau distribuite în creier ca un întreg” (p. 23). Alte
nedumeriri de-ale lui Pribram erau legate de capacitatea colosalã de stocare de informaþii într-un volum neuronic relativ mic ( 2,8 x 1020 de biþi de
informaþie depoziteazã un creier normal pe durata medie a unei vieþi –
cifrã copleºitoare, dificil chiar ºi de imaginat!), precum ºi de locul de
apariþie a senzaþiilor, în mod limpede diferit de cel al construcþiei lor. Ca
argument, existenþa durerilor la un membru „fantomã” care fusese anterior amputat. Fenomene inexplicabile pe baza cunoºtinþelor existente la
momentul respectiv.
Neliniºtile lui David Bohm vizau însã zone mult mai puþin palpabile
ale realitãþii. În primul rând în legãturã cu aspectul dublu al particulelor
subatomice, care se manifestã uneori sub formã de unde, alteori sub chip
de corpusculi. Un electron de pildã este o undã cuantificatã cu prezenþã
probabilisticã simultanã în toate punctele spaþiului pânã în clipa în care îl
mãsurãm. Atunci devine un obiect comun, cu comportament „docil”.
Lucruri dovedite experimental, despre care am mai vorbit de-a lungul acestui ciclu. „Singura datã când cuantele se manifestã ca particule este când
ne uitãm la ele” (p. 45). Ceea ce induce ideea cã existã un clivaj esenþial
între comportamentul obiectiv al materiei ºi percepþia noastrã, inclusiv

97

Horia Al. Cãbuþi
cea extinsã prin aparate, care nu e capabilã sã se elibereze de presiunea categoriilor spaþio-temporale. „Oamenii nu pot experimenta niciodatã adevãrata texturã a realitãþii cuantice (...) pentru cã tot ce atingem se transformã în materie” (p. 45)! Însã ceea ce l-a frapat cel mai profund pe Bohm a
fost aºa-numitul fenomen de inseparabilitate cuanticã (în carte apare termenul de „interconectabilitate”, absolut inabil ca traducere). El constã în
comunicarea instantanee între douã subparticule „gemene”, generate din
acelaºi proces cuantic. De exemplu, doi fotoni rezultaþi din ciocnirea unui
electron cu un pozitron pleacã de la locul impactului în direcþii opuse,
având proprietãþi identice (sã zicem unghiul de polarizare). Dacã asupra
unuia dintre ei se acþioneazã pentru modificarea acestui unghi, instantaneu ºi geamãnul sãu ºi-l modificã, indiferent care a devenit distanþa dintre
ei. În legãturã cu aceastã bizarerie, intuitã încã de Niels Bohr, au existat controverse pãtimaºe, partea contestatarã fiind reprezentatã, ca de obicei, de
Einstein care susþinea extrem de vocal cã fenomenul nu poate exista
datoritã faptului cã informaþia schimbatã între particulele îngemãnate, ca
de fapt între oricare obiecte din univers, nu poate circula conform teoriei
relativitãþii cu vitezã mai mare decât viteza luminii, deci nu pot apãrea
comunicãri instantanee. Iatã însã cã la începtul anilor '80, cercetãtorul
francez Alain Aspect a reuºit sã demonstreze experimental fenomenul
inseparabilitãþii, certificând încã o stranietate, poate cea mai consternantã,
în vitrina plinã de taine a mecanicii cuantice.
Derutele celor doi cercetãtori ºi-au gãsit însã tãmãduirea în deceniul
7, odatã cu inventarea holografiei. Extrem de succint, mecanismul ei
constã în divizarea unui fascicul laser în douã, unul proiectându-se pe un
obiect oarecare ºi apoi reflectându-se pe o peliculã fotograficã unde se
întâlneºte ºi interfereazã cu celãlalt, care a strãbãtut traseul direct. Ceea ce
se imprimã pe pelicula bidimensionalã nu seamãnã cu obiectul investigat,
ca în fotografia obiºnuitã, ci este o succesiune de linii ºi puncte de interferenþã, asemãnãtoare încruciºãrii cercurilor de apã când aruncãm douã pietre într-un lac. În momentul în care un nou fascicul laser strãbate pelicula
impresionatã, el redã tridimensional imaginea virtualã a obiectului investigat. Dintre multele caracteristici ale fenomenului, douã sunt uimitoare:
dacã distrugem o parte din peliculã, imaginea virtualã rãmâne integralã,
doar având o rezoluþie mai slabã, în funcþie de cât de mic a rãmas fragmentul bun – deci informaþia este înregistratã uniform pe toatã suprafaþa filmului. De asemenea, sistemul permite suprapunerea mai multor inregistrãri,
vãdind o capacitate de stocare uriaºã. Karl Pribram a conchis îndatã cã
funcþionarea creierului este aidoma mecanismului hologramei. Asta explica ºi persistenþa integralã a memoriei la extirpãri, ºi senzaþiile la organele
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lipsã, ºi capacitatea de memorare imensã. Evident, paralelismul nu poate fi
luat literal întrucât prin neuronii noºtri nu circulã fascicule laser. Fenomenul interferenþei ondulatorii a fost însã interpretat de neurologul american ca fiind produs de electronii ce susþin activitatea electricã cerebralã.
Dar cel mai câºtigat din ivirea holografiei a fost fizicianul. Coleg cu
Einstein timp de trei ani la Princeton, au dezbãtut la nivel filosofic incongruenþele cuanticii ajungând la concluzia existenþei unui nivel „subcuantic” (cel gândit de inventatorul relativitãþii era unul mai degrabã religios, pe
când Bohm nu dorea sã pãrãseascã universul ºtiinþei), singurul care ar
putea explica nãstruºniciile lumii subatomice. Nivel în care opereazã misterioase principii generatoare, structuri incognoscibile dacã sunt privite
de la supra-nivelurile cuantic ºi raþional ce ne sunt cât de cât accesibile ºi
care n-ar fi de fapt decât un gen de manifestãri locale ale sale, cu statut pur
virtual. „Toate punctele din spaþiu deveneau egale cu celelalte puncte din
spaþiu ºi era lipsit de sens sã vorbeºti despre ceva ca existând separat de
orice altceva” (p. 52). Entropia lumii sub-atomice îºi poate gãsi de-abia
acum o soluþie: „poate lucrurile pe care noi le percepem ca fiind dezordonate nu sunt dezordonate de loc. Probabil ordinea lor este la un asemenea
«nivel nedefinit de înalt»” (p. 53), aºa cum este ordinea interferenþelor de
pe filmul holografic ce genereazã impalpabila imagine tridimensionalã: „o
ordine mai adâncã a existenþei, un nivel vast ºi mai fundamental al realitãþii,
care dã naºtere la toate obiectele ºi aspectele lumii noastre fizice” (p. 57).
Ordine implicitã, sau înfãºuratã, opusã ordinii explicite, sau desfãºurate, a
lumii vizibile – le categoriseºte fizicianul englez. Toate fenomenele cuantice inexplicabile cum ar fi apariþia fulgurantã a unor particule din vidul
absolut (materializãri spontane ale energiei pure, sau energia întunecatã,
cum este denumitã în noua astrofizicã) nu sunt decât o desfãºurare efemerã a unor asemenea secvenþe indestructibile înfãºurate în „totalitatea
ascunsã”. „Totul în univers este o parte a unui continuum” (p. 59) – iatã,
dupã 2500 de ani, o formulare parmenidianã ideatic identicã („Totul e
Unu”). Asta va explica, în concepþia lui Bohm, ºi fenomenul inseparabilitãþii care dã de furcã ºi în ziua de azi cercetãtorilor, totuºi majoritari, ce nau aderat la paradigma holograficã: cei doi fotoni care gonesc în direcþii opuse nu mai sunt fenomene independente, ci douã aspecte doar aparent
diferite ale aceleiaºi ordini implicite („Lucrurile depãrtate sunt totuºi cu
adevãrat apropiate”!). Astfel, comunicarea instantanee nu mai încalcã
nicio lege, legea însãºi nefiind în fapt decât o deºertãciune.
Unde este locul vieþii ºi conºtiinþei în acest tumult conceptual?
„Conºtiinþa este prezentã în mãsuri diferite de înfãºurare sau desfãºurare
în toatã materia (...) ºi noi avem deja ceva asemãnãtor minþii în electron (...)
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nu are sens împãrþirea universului în lucruri cu viaþã ºi fãrã viaþã” (pp. 6061). Totul e o întreþesere în care categoriile esenþiale dispar, în care însuºi
conceptul de existenþã devine caduc, înlocuibil eventual cu vreun termen
gen trans- sau meta-existenþã (autorul nu utilizeazã aceste sintagme, dar ele
decurg oarecum din desfãºurãrile silogistice), chiar ºi ele extrem de vagi
pentru ceea ce nivelul 0 al unitãþii primordiale de tip holografic poate îngãdui ca definiþie. Ceea ce noi percepem divers ºi dinamic în lumea înconjurãtoare nu este decât o contrafacere a ordinii intransigent-încremenite
(„Senzaþiile sunt înºelãtoare”) ce nu cunoaºte noþiunile de naºtere ºi dispariþie („Din câte existã, nimic nu se naºte ºi nimic nu piere, – ci numai
ni se pare”). Totul le zãmisleºte pe toate iar acestea contribuie nemijlocit la
unitatea ºi atemporalitatea Totului. Creierul nostru este substanþial comun
cu centrul Galaxiei Andromeda iar într-un singur fir din blana câinelui ce
se gudurã la picioare stau înscrise atât expansiunea inflaþionarã din
primele clipe ale universului cât ºi cataclismul ce va pune cândva punct
civilizaþiei umane: „tot trecutul ºi implicaþiile pentru întreg viitorul sunt, de
asemenea, conþinute în fiecare regiune minusculã a spaþiului ºi timpului.
Fiecare celulã din corpul nostru conþine întregul cosmos” (p. 61). Cosmos
care la rândul lui este doar o micã „încreþiturã” pe suprafaþa imensitãþii
metaontice ºi neconceptualizabile a Unului ce adastã sub formã de arcuri
ºi linii, puncte ºi goluri intersectate într-o criptare indescifrabilã pe o foiþã
din marginile necunoscute ale lumii. „În ciuda materialitãþii aparente ºi a
dimensiunii enorme, universul nu existã în sine ºi de la sine, ci este copilul
vitreg al unui lucru de departe mult mai vast ºi mai inefabil” (p. 62 – subl.
n.). „Copilul vitreg”... hm! Sunã familiar, oarecum în tonalitatea prezumþiei
de vinovãþie din clipa naºterii. Iatã cum lucrurile se leagã. ªi ne leagã...
*
Platon, Republica, 514-518. Niºte osândiþi sunt legaþi în bezna unei
peºteri de mâini, picioare ºi grumaz în aºa fel încât sã îºi ducã întreaga existenþã îndreptaþi cãtre un perete din faþã. Nu-ºi pot întoarce corpurile sau
capetele în altã direcþie. Pe peretele respectiv se proiecteazã umbrele unor
persoane ce fac miºcãri ºi agitã diferite artefacte la lumina unui foc din
spate. Nu pot fi vãzuþi de condamnaþi, pentru care singura lume existentã
ºi posibilã este cea a umbrelor. ªi ei vieþuiesc într-un fel de hologramã, doar
cã rãsturnatã: realul este cel tridimensional, în timp ce virtualul lor se
desfãºoarã doar pe o suprafaþã. Ar trebui oare sã fim în cele din urmã
recunoscãtori ordinii implicite cã ne-a fãcut totuºi favorul unei iluzii volumetrice?
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Horticulturã ºi... ficþiune

La o recentã agapã, buna mea prietenã Mili D., inginer horticultor
pasionat, a pornit o discuþie despre grãdini ºi tehnici de grãdinãrit, despre frumuseþea ºi utilitatea grãdinilor, despre felul în care se manifestã
creativitatea individualã chiar ºi la nivelul unei grãdini personale, o incursiune care m-a dus cu gândul la titlul unei cãrþi din domeniu, anume,
Filosofia grãdinii ºi filosofia în grãdinã,(1988), semnatã de Rosario
Assunto, conþinând o elegantã dezvãluire a artei grãdinãritului printr-o
suitã de eseuri despre istoria ºi teoria esteticii. Pentru cã horticultura
este adânc tatuatã în memoria familiei noastre, m-am gândit cã ar fi o
provocare susþinutã sã încerc sã investighez modalitãþi de re/prezentare
a grãdinii ca spaþiu verde preferat de noi, cel puþin, în câteva cãrþi citite
mai recent; sunt exact acele pasaje pe care cititorul grãbit poate cã le
sare în mod curent spre a ajunge cât mai repede la esenþa romanului
ales (dialog, acþiune, scene intime etc.), iar cititorul meticulos le savureazã ºi îºi elibereazã imaginaþia pentru a da culoare, miresme, semnificaþie acestui loc.

ELEMENTE DE VADEMECUM HORTICOL
Grãdinile, aºa cum am menþionat adineaori, constituie, alãturi de
parcuri, categoria de spaþii verzi care, în conformitate cu regula generalã, „au rolul de a realiza un echilibru ecologic al ambianþei omului ºi contribuie la îmbinarea armonioasã a spaþiilor construite cu natura înconjurãtoare” (Miliþiu, 1969: 512) cãci, aºa cum aratã manualele, „prin cele
trei funcþii ale organismelor vegetale – asimilaþia clorofilianã, respiraþia
ºi transpiraþia -, lumea plantelor reglementeazã toate procesele vieþii de
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pe suprafaþa Terrei, creând condiþiile dezvoltãrii civilizaþiei umane (Copãcescu et al., 1987:5). Spaþiile verzi în ansamblul lor devin vitale mai
ales în spaþiul urban, metropolitan, aglomerat, poluat, deoarece „prin
umbrire ºi evapotranspiraþie, plantele atenueazã încãlzirile excesive ºi
mãresc umezeala relativã a aerului, au rol de filtru, prin frunzele arborilor, pentru impuritãþile atmosferei de aici” (Ciulache, 1980:11). Într-o
definire mai tehnicã, ele reprezintã „teritorii amenajate în perimetrul
construibil, sau în afara acestuia, având fondul dominant constituit din
vegetaþie, cãreia i se asociazã dotãri cu caracter utilitar, de recreere sau
cultural, destinate îndeplinirii a numeroase funcþii, dar în mod
deosebit, a celor sanitare, recreative ºi decorative” (Negruþiu, 1980: 15).
Aceeaºi autoare precizeazã ºi limitele spaþiale ale unei grãdini, anume,
ca acoperind o suprafaþã „cuprinsã între 3 ºi 20 ha, având drept funcþie
principalã asigurarea recreerii locuitorilor din raza de deservire” (109).
Este interesant sã urmãrim traseul pe care-l are un spaþiu verde
pânã sã ajungã o grãdinã, acel colþ de naturã, cum este cliºeizatã ea în
cãrþile de ºcoalã, mai mic sau mai mare, în care „omul cultivã specii de
plante decorative, floricole, legumicole ºi fructicole,” ºi care se reprezintã în memoria colectivã ca „o suprafaþã de teren de pe lângã casã, de
obicei, ocupatã de numeroase plante în scopul satisfacerii nevoii noastre de frumos (florile, speciile decorative) sau de hranã (legume, arbuºti
ºi arbori fructiferi)” (Copãcescu et al.:9), acea grãdina de care ne leagã
amintiri asemenea protagonistei lui Kate Williams, Catherine Sorgeiul:
„Îmi aminteam colþul de grãdinã din faþã, de lângã casã (din Richmond,
Lavenderfields), unde tata creºtea arbori tropicali înalþi, cu frunze grele
ºi îngãlbenite la vârfuri” (Williams, 2012: 31).
Textele de specialitate precizeazã faptul cã parcurile ºi grãdinile
sunt „produse social-istorice care au îmbrãcat înfãþiºãri particulare în
funcþie de modul de producþie, concepþiile, tradiþiile ºi evoluþia istoricã
a diverselor popoare” (Preda, Palade, 1975: 43) ºi ca atare, ele au evoluat
preluând diferite stiluri, în cazul grãdinilor, ºi diferite destinaþii, în cazul
parcurilor. Astfel, în proiectarea ºi realizarea grãdinilor ºi a parcurilor se
contureazã stilul geometric, regulat, caracterizat prin aceea cã „organizarea planului de grãdinã era fãcutã strict dependent de cea a clãdirii,
cu care era legatã organic, alcãtuind o compoziþie unicã, în care pãrþile
se completau reciproc” (36); existã stilul .natural, peisager care „are ca
scop sã îmbogãþeascã natura” (37) ºi, nu în ultimul rând, stilul mixt care
„presupune tratarea unor pãrþi ale parcurilor în stil regulat, clasic, iar a
altor pãrþi în stil natural peisager. Compoziþia ºi îmbinarea acestor douã
stiluri trebuie sã alcãtuiascã o unitate organicã (39), în aºa fel încât utilul
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sã fie egalat de agreabil, plãcut, frumos. Când grãdinile se proiecteazã în
stil mixt, „partea centralã poartã amprentele stilului geometric, în timp
ce spre periferie predominã caracteristicile stilului peisager” (109) iar
efectul obþinut este deosebit, ca în cazul grãdinei doamnei Flett din
cartea lui Carol Shields: „e atât de parfumatã, de verde, de liniºtitã, atât
de încântãtoare e senzaþia de stabilitate ºi succesiunile mângâietoare de
umbrã ºi luminã, încât atunci când pãtrunzi în ea laºi în urmã toate grijile lumeºti. Vizitatorii care se plimbã prin grãdinã simt uneori cum le
stã inima pentru o clipã ºi le trec prin faþa ochilor imagini neclare, primare, ale creaþiei – raiul însuºi, paradisul adevãrat” (Shields, 2008: 174).

NATURA GÂNDITÃ CA ARTÃ
Dacã acceptãm ideea cã plantele sunt martorii tãcuþi, informatorii
de neconestat ai istoriei planetei (vezi emisiunile lui David Attenborough),
ne putem imagina faptul cã spaþiile verzi amenajate au o istorie a lor,
desfãºuratã sub influenþa unui cadru natural specific ºi a unor factori de
mediu caracteristici zonei ºi epocii de referinþã, precum ºi a vegetaþiei
dominante, aceasta fiind elementul primordial în arhitectura grãdinilor
ºi constând din „specii lemnoase (arbori ºi arbuºti) ºi specii ierboase
(flori ºi gazon)” (Miliþiu, 1969: 512). Cerinþa esenþialã este, dupã Rosario
Assunto, aceea „de a face artã în naturã, din naturã, cu natura” pornind
de la modul de a planta ºi împodobi spaþiul verde, parcul sau grãdina,
pentru a atinge „absoluta împãcare între om ºi naturã” (Assunto,
1988:12), aproximativ în modul în care ajunge sã fie descrisã grãdina
Signorei Lucy din romanul lui Kathryn Walker: „O grãdinã de o frumuseþe uimitoare, o curte de formã pãtratã. Nu pãrea a fi fost opera
unui amator; era dumnezeiascã. (...) un dud aflat într-unul din colþuri, în
celãlalt un rodiu, ambii copaci noduroºi ºi bãtrâni; magnolii ºi lãmâi;
peri ºi meri puºi pe spaliere ce se aliniau de-a lungul zidurilor. În centru
se gãsea o fântânã, din granit ciupit sau lavã stinsã, foarte veche; ºi niºte
îngeraºi grãsunei ce suflau în coarne de metal din care izvora apa ce
cãdea în bazinul mare. În jurul fântânii pe lespezi acoperite de muºchi
se gãseau ulcioare imense, în care fuseserã plantate ierburi ºi flori (...)
Lumina era nemaipomenitã: în colþuri bãtea umbra, în timp ce soarele
amiezii dezmierda fântâna ºi ulcioarele; culori, miresme, toate dense ºi
îmbãtãtoare; bãnci de piatrã pe aici ºi acolo – un paradis în miniaturã
(Walker, 2012: 73-4).
Este un fapt unanim acceptat cã vegetaþia lemnoasã reeprezintã
unul din elementele cele mai importante din cadrul spaþiilor verzi în
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condiþiile în care „arborii ºi arbuºtii din parcuri ºi grãdini au importantul rol de a contribui la mãrirea impresiei de spaþiu ºi întindere a parcului, de a permite dirijarea perspectivelor, încadrarea elementelor ornamentale, accentuarea ºi evidenþierea elementelor estetice, mascarea
celor inestetice, compartimentarea spaþiului, echilibrarea elementelor,
stabilirea proporþiei juste între luminã ºi umbrã, filtrarea luminii,
crearea de contraste, armonizarea culorilor, rãspândirea aroelor etc.”
(Preda, Palade 1973: 82). Este o lecþie de horticulturã pe care personajul
Dianei Setterfield, domniºoara Winter, a învãþat-o când ºi-a conceput ºi
structurat grãdina astfel ca hotarul grãdinii sã fie asigurat de „gardul de
tisã de pe cealaltã laturã a rãsadurilor – era doar un fel de zid interior,
care împãrþea grãdina în douã. De fapt, grãdina era împãrþitã în numeroase feluri. Existau garduri de pãducel, de lemn-câinesc ºi de fag roºcat,
ziduri de piatrã acoperite de iederã, de clematite de iarnã sau de tulpinile dezgolite ale trandafirilor agãþãtori, garduri de lemn, ºlefuite cu grijã, sau sãlcii ca niºte cortine. (...) Garduri de vii dese se întindeau nesfârºite (...) Era uºor sã te afunzi printre tufiºuri ºi mai greu sã ieºi la suprafaþã. (...) Natura construise singurã un labirint” (Setterfield, 2008: 87).
În studiul sãu asupra esteticii rãdinilor, Viorica S. Constantinescu
face o categorizare istoricã a grãdinilor - existã grãdini antice, medievale, renascentiste, clasice, romantice –, precum ºi o delimitare stilisticã a lor - clasice ºi peisagiste-, conscriindu-le ºi topografic în acelaºi
timp în grãdini urbane, suburbane, private, imperiale, cu menþiunea cã
indiferent de modalitatea de abordare a acestei structuri sau arte, ele
rãmân o „formã hiperrafinatã de pastoralism prin care omul civilizat
reia în posesie esteticã natura” (Constantinescu, 1982: 5). Pornind de la
un citat din Kant (grãdina este o imitaþie a naturii cu mijloacele naturii),
autoarea reflecteazã asupra realitãþii estetice pe care o reprezintã grãdina, o realitate în care „convergenþa, solidaritatea, complementaritatea
între artã ºi naturã, între viaþa trãitã ºi cea judecatã, între vitalitate ºi
raþionalitate, este totalã, paradigmaticã” (10), identificatã, bunãoarã, de
Kate Morton în grãdina domeniului Loeanneth din Cornwall: „O tufã
bogatã de iasomie îºi întindea ramurile peste potecã ºi Alice (Edevane)
s-a aplecat sã rupã o mlãdiþã. (...) Într-un colþ, lângã o tufã de camelii, se
aflau un scaun frumos de fier forjat (...), aerul era surprinzãtor de îmbãlsãmat. Un fluture întârziat se învârtea pe lângã tufa de trandafir din
apropiere” (Morton, 2017: 353); este una dintre grãdinile extraordinare
„pline de plante ciudate ºi minunate pe care nu le poþi vedea nicãieri
altundeva în Anglia” (481).
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„GRÃDINA E MODEL DE LIBERTATE,
...ea are o frumuseþe simbol al binelui moral”, scrie Assunto (1988:
22), mai ales când e privitã ca o identificare a naturii ºi a gândului, sau
ca „imagine a gândului ºi ca imagine a naturii” (27). Carol Shields
reuºeºte sã modeleze natura în care evolueazã unul dintre personajele
sale (Daisy Flett) prin gesturi darnice de completare a detaliilor care o
compun ºi prin susþinerea esteticã a tabloului prezentat, determinând
cititorul atent sã „trãiascã grãdina”, cãci „grãdina doamnei Flett e luxuriantã, mãreaþã ºi intimã – încântãtoare ca o grãdinã englezeascã, ordonatã ca una franþuzeascã, minimalistã ca una japonezã (...) aleea e sinuoasã, straturile curbe, piticul rânjit cioplit din calcar de Indiana, (...)
peretele e sculptat de syringa vulgaris (...) ºi zmeura...” (Shields, 2008:
173). Se observã cu plãcere felul în care este structuratã grãdina, dupã
principiile unei arte adevãrate, menite sã împodobeascã pãmântul,
spaþiul înconjurãtor, generând un peisaj complementar specific: „Casa,
mare, de cãrãmidã, destul de urâtã, a familiei Flett e cuibãritã în mijlocul
unei întinderi verzi: în faþã, în spate ºi pe laterale, o parcelã triplã, rarã
în aceastã parte a oraºului, iar primãvara capetele rotunjite ale brânduºelor rãsar peste tot. O iederã sãnãtoasã de Boston, p.tricuspidata, acoperã acum trei sferturi din zidurile de cãrãmidã (...) mai sunt ºi jardinierele de la ferestre, debordând de culoare (...) fundaþia urâtã de calcar e ascunsã de tisã japonezã, ienupãr, pin-de-piatrã, molid pitic ºi meriºor din soiul cel nou, coreean. ªi liliacul (...) alb, „Madame Lemoine”
combinat cu liliacul persan roz-deschis ºi soiul albastru-cenuºiu „Preºedintele Lincoln” (...) Pe o laturã a casei, prin stratul de garofiþe albastre
au fost amestecate margarete galbene. (...) Mãnunchiuri de cerceiidoamnei au fost aºezate (...) lângã albastrul-pal al campanulelor: perfecþiune! Merii din curtea din spate sunt stropiþi în fiecare primãvarã
împotriva cãrãbuºilor brazilieni, astfel încât frunzele lor lungi creeazã
toatã vara modele caleidoscopice pe gazonul fin. Aici, ultimele raze ale
soarelui se joacã printre plopi. ªi daliile (...) care trebuie bãgate pe uºã
de-a-ndãrãtelea. O alee pietruitã ºi bordatã cu pufuleþi duce spre bolta
de viþã ºi mai departe ºerpuieºte spre grãdina cu flori de piatrã, plinã de
plante perene pitice ºi soiuri alpine” (172).
Grãdina este o modalitate de gândi natura ca artã, ea devine un
context ideal pentru a realiza o operã de arhitecturã peisagerã, o operã
interpretativã în ultimã instanþã, ºi, ca orice altã artã, strâns legatã de
societate ºi de viaþa spiritualã a epocii în care apare; însã, spre deosebire
de alte opere de artã create de om, grãdinile prezintã o mare vulnerabili-
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tate ºi fragilitate, pentru cã „seceta le usucã, rãzboaiele le distrug arhitectura, buruienile cotropesc vegetaþia cultivatã, natura inamicã recupereazã ceea ce pierduse prin artã” (Constantinescu, 1982: 66). Poate
de aceea le admirãm atât de mult, de orice fel ar fi ele (picturale sau peisagistice, occidentale sau orientale, gotice sau renascentiste, º.a.m.d.).
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Mihaela Varga

Doi prieteni, douã spirite:
unul clasic, altul baroc

La Palatele brâncoveneºti din Mogoºoaia,
printre atâtea alte expoziþii interesante, a
avut loc o expoziþie de marcã prin participarea a doi artiºti nãscuþi, educaþi ºi afirmaþi în România, stabiliþi în strãinãtate de
mai multe decenii, unde s-au afirmat pe
plan internaþional: sculptorul Ingo Glass ºi
pictorul György Jovián. Expoziþia a fost
posibilã prin aportul major al istoricului ºi
criticului de artã Maria Zintz din Oradea,
autor ºi al catalogului. Aceasta a avut iniþiativa de a aduce aceastã expoziþie deschisã
iniþial la Budapesta ºi apoi la Oradea, ºi la
Centrul Cultural Palatele brâncoveneºti.
Astfel, aceastã expoziþie are meritul ca în
anul centenarului sã punã în evidenþã doi
membri care sunt ai diasporei româneºti,
chiar dacã ei aparþin a douã minoritãþi
naþionale. Argumentele pentru aceastã afirmaþie þin de faptul cã cei doi artiºti s-au format în învãþãmântul artistic din þarã, iar în
momentul plecãrii lor, mai mult sau mai
puþin impuse, se afirmaserã deja ca artiºti.
Ingo Glass, nãscut la Timiºoara în 1941, a
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urmat sculptura la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu“ din ClujNapoca, a fost unul dintre cei patru muzeografi fondatori ai Muzeului de
Artã Contemporanã din Galaþi ºi a realizat acolo, un monument care a
devenit de la bun început, un reper artistic al oraºului ºi aºa a rãmas pânã
în ziua de astãzi. Însuºi artistul mãrturisea într-un interviu: „Lucrarea mea
Septenarius, înaltã de 13 metri, amplasatã pe malul Dunãrii la Galaþi
reprezenta cele ºapte þãri prin care trece Dunãrea, din Germania în
România, a devenit foarte cunoscutã pe plan internaþional, din Occident
pânã în Japonia“. ªi în continuare: „Ea a dat evoluþia coordonatelor
creaþiei mele artistice de mai târziu, din Germania”, subliniind astfel faptul cã în perioada româneascã ºi-a definit tehnica –sculptura în metal – ºi
abordarea artisticã nonfigurativã. S-a stabilit ulterior în Bucureºti, a lucrat
în mediul universitar ºi a creat Salonul de sculpturã micã, organizând
primele trei ediþii. A fost forþat sã pãrãseascã þara în douã sãptãmâni ca
urmare a unui interviu dat ziarului „Financial Times“ în 1979 cu titlul
„Ceauºescu – acolo unde dispare carnea“. Iatã un exemplu de dizidenþã
autenticã, puþin cunoscutã publicului larg de la noi, spre deosebire de
altele mai puþin curajoase, dar mai mediatizate. Ingo Glass a ales sã se stabileascã în vechea capitalã a artelor germane, în München, ºi a reuºit sã se
impunã în scurtã vreme ºi în acest mediu artistic pretenþios, continuând
sã realizeze ºi sculpturã de for în mai multe oraºe germane ºi maghiare.
ªi pictorul György Jovián, nãscut la ªimleul Silvaniei în 1951, era un artist
afirmat în momentul plecãrii sale din þarã. A urmat liceul de arte din
Oradea ºi absolvindu-l în mod strãlucit, a ales sã urmeze studii universitare nu la Cluj-Napoca, cel mai apropiat centru universitar, ci în alt capãt
al þãrii, la Bucureºti, la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din
Bucureºti. S-a format sub îndrumarea mai multor pictori tineri la vremea
aceea, dar deja afirmaþi, care insuflau studenþilor, prin propria lor operã,
îndrãzneala de a o lua pe noi cãi artistice: Constantin Blendea, Marius
Cilievici, Florin Mitroi. Dupã perioada studiilor (1970-1975), care au
inclus un an în plus de specializare, denumit astãzi masterat, ºi care se
acorda doar celor mai buni studenþi, se întoarce la Oradea unde devine
designer în industria materialelor plastice, precum ºi colaborator ca grafician al teatrului din localitate ºi îºi deschide a doua expoziþie personalã
(1982). Faptul cã deºi era foarte tânãr era deja un artist recunoscut se
reflectã în comanda de a executa un mozaic de marmurã pe faþada
noului cinematograf la acea vreme „Patria“, o izbutitã creaþie în alb ºi
negru. Intitulatã „Trei copaci“, mozaicul este în spiritul decoraþiei monumentelor care au fãcut ºi fac faima municipiului Oradea. În 1982, atras de
viaþa artisticã mult mai liberã ºi mai bogatã din Budapesta, faþã de atmos-
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fera sumbrã ºi închistatã de la noi în anii ‘80, se mutã acolo. Beneficiazã
încã din 1983 de mai multe burse, inclusiv în strãinãtate, ºi tot în 1983 are
prima expoziþie personalã în capitala Ungariei, iar în anul urmãtor o
expoziþie personalã la München, urmate de multe alte expoziþii. Dintre
premiile obþinute este de menþionat cel care poartã numele pictorului
maghiar Mihály Munkácsy, contemporan cu Nicolae Grigorescu ºi care, la
fel ca pictorul român, a influenþat decisiv evoluþia artelor în þara sa.
György Jovián a primit în 1999 acest premiu acordat de stat în urma recomandãrilor fãcute de organizaþiile artistice, fapt care l-a consacrat definitiv ca pictor important al Ungariei.
Ambii artiºti, pe care îi leagã o prietenie de 40 de ani, au revenit des în
România dupã 1989, dar expoziþia „Constructiv / Deconstructiv“ este
primul lor proiect comun, ea meritând sã ajungã în cele din urmã la
Palatele brâncoveneºti, porþile culturale cele mai importante ale
Bucureºtiului, oraºul tinereþii lor. Sunt prieteni, dar spiritele lor sunt
diferite, titlul expoziþiei punând în evidenþã aceastã deosebire. Rod al
puterii spiritului, creaþia lui Ingo Glass stã sub semnul clasicului, a solarului, pe când cea a lui György Jovián stã sub semnul barocului, sub semnul
marilor maeºtrii ai lui, Caravaggio, Rembrandt, El Greco. Pictorul îi
admirã din tinereþe, dar reia sub alte forme, de nerecunoscut, spiritul lor.
Întrucât artiºtii au dat expoziþiei lor numele menþionat mai sus, este
firesc ca mai întâi sã abordãm operele „constructive“ create de Ingo
Glass. Prima mea impresie a fost cã figurile geometrice colorate din
perioada suprematistã a lui Kazimir Malevici au coborât de pe picturile
lui în cãutarea tridimensionalitãþii. De altfel, una dintre lucrãrile din
expoziþie se numeºte „Omagiu lui Malevici“ (2012), Ingo Glass având
aceastã tendinþã de a omagia printr-o sculpturã, artiºtii pentru care are o
mare admiraþie. Exemple în acest sens sunt sculpturile „Omagiu lui
Vasarely“ (2004) ºi „Omagiu lui Brâncuºi“ (1998). De altfel, sculptorul ºi-a
dat un doctorat în 1993, sub conducerea marelui istoric de artã Raoul
ªorban, despre opera lui Brâncuºi ºi influenþa lui asupra sculpturii mondiale din veacul al XX-lea. Aceastã sculpturã – omagiu dedicatã sculptorului român nu a mai figurat în actuala expoziþie, deºi sculptorul dorea
acest lucru, întrucât o distinsã colecþionarã din Germania a dorit
neapãrat sã o achiziþioneze. De multe ori, sculpturile expuse în expoziþii
sunt reluate la o altã scarã ºi aºa s-a întâmplat cu „Omagiu lui Vasarely“
amplasat în Parcul de sculpturã din Timiºoara sau cu „Omagiu lui
Brâncuºi“ aflatã într-un parc din oraºul bavarez Neu Ulm. Fãrã a mai
conþine cuvântul omagiu, „Poarta Bauhausului“, sculpturã prezentã în
expoziþie, este tot un exerciþiu de admiraþie adus acelora care militau
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pentru o artã care sã includã artele artizanale ºi pe cele industriale. Tot
aºa, Ingo Glass concepe mental noi forme, cãrora le dã realitate cu ajutorul mijloacelor industriale: formele geometrice perfecte sunt obþinute
cu ajutorul laserului, iar culoarea strãlucitoare, prin pulverizare. Începând
cu expoziþia „Grundformen und Grundfarben im Raum“ (Forme de
bazã ºi culori de bazã în spaþiu) din 2007 în oraºul bavarez Ettlingen, Ingo
Glass propune creaþii în care el însuºi se limiteazã la doar trei forme geometrice – cercul, triunghiul, pãtratul – ºi la trei culori – roºul, galbenul ºi
albastrul. Mai mult este vorba doar de anumite nuanþe ale acestor trei
culori, definite în gama de culori RAL: un roºu ca focul (RAL 3000, clasic)
folosit numai ºi numai pentru cerc, un galben ca soarele (RAL 1037)
folosit numai pentru triunghi ºi un albastru genþianã (RAL 5010) pentru
pãtrat. Singura „libertate“ este de a face mai ascuþit sau mai puþin ascuþit
triunghiul, întrucât celelalte douã forme geometrice sunt definite de o
singurã dimensiune. Odatã asumate aceste constrângeri, libertatea de a
crea constã numai în a le combina în fel ºi chip, prin întretãiere, decupare ºi/sau suprapunere a celor trei forme, sculptorul demonstrând cât
de surprinzãtor de mare este varietatea de sculpturi abstracte care se
poate obþine chiar cu aceste rigori auto-impuse. Unele dintre lucrãri sunt
verticalizate – „Triunghiul dominant“, „Poarta spre Serbia“, altele se
înscriu mai degrabã într-un pãtrat – „Pãtratul dominant“, „Punct central
cosmic“. Varietatea mai este obþinutã ºi printr-o dominantã de culoare:
uneori dominã albastru, pãtratul având cea mai mare suprafaþã, alteori
galbenul, când locul este luat de triunghi ºi în fine, roºul cercului.
Decuparea unui triunghi într-un cerc roºu ºi introducerea în triunghiul
vid astfel obþinut, a unui alt triunghi, de astã datã real ºi bineînþeles galben, dispus perpendicular pe înãlþimea triunghiului vid este soluþia plasticã pentru sculptura „Trinitatea ocrotitã“. Spaþiile vide, cele decupate, au
aceeaºi importanþã în compoziþie ca spaþiile pline asigurând spectaculozitatea fiecãrei sculpturi, având uneori ºi un sens simbolic ca în lucrarea
amintitã mai sus sau ca în „Poarta spre Serbia“ – sculpturã care a ajuns ºi
ea sã aibã o variantã monumentalã fiind amplasatã în Timiºoara. Aici, triunghiul verticalizat ºi cercul dispuse perpendicular au fiecare decupat un
pãtrat de mãrime identicã creând astfel un cub vid, totodatã ca un fel de
roza vânturilor tridimensionalã. Dupã cum mi-a mãrturisit sculptorul,
ideea a pornit de la faptul cã direcþia est-vest în Europa a fost multã vreme
închisã prin existenþa „cortinei de fier“, inclusiv spre Serbia, acum însã
prin acest spaþiu gol care este centrul lucrãrii, se sugereazã libertatea la
care s-a ajuns. Ingo Glass a fost iniþial ataºat de forme ale arhitecturii
gotice preluate stilizat în sculptura sa în metal: arcadele, turnurile, con-
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traforþii. Într-o singurã sculpturã din actuala expoziþie, „Moºtenirea lui
Abraham“ (2012) gãsim un astfel de element – arcada, pornitã de la
ideea cã personajul biblic Abraham este socotit un patriarh a trei religii –
iudaism, creºtinism ºi islam – iar compoziþia ascensionalã ºi arcadele care
definesc un spaþiu comun vid sugereazã o posibilã conciliere. În 8 septembrie 2018, Ingo Glass a primit titlul de „cetãþean de onoare“ al
oraºului Moineºti, unde în urmã cu 22 de ani, a realizat monumentala
sculpturã „Dada“ (25 m lungime, 2,6 m lãþime, 10 m înãlþime, cântãrind
120 t) cu prilejul centenarului Tristan Tzara. Cuvântul nãscocit de acest
fiu al Moineºtiului ºi care a fãcut carierã în miºcarea mondialã de avangardã este înscris în peisajul oraºului prin cele patru panouri roºii. Un
monument marca Ingo Glass, care place comunitãþii în ciuda îndrãznelii
sale ºi care cu siguranþã i-ar fi plãcut ºi celuia cãruia i-a fost dedicat.
Deconstructivul este domeniul pictorului György Jovián. Omul nu poate
trãi permanent în regimul diurn al imaginarului, a afirmat marele
antropolog Gilbert Durand, el are nevoie ºi de regimul nocturn, de
melancolie, de nostalgie, de cutremurare în faþa trecerii inexorabile a timpului, de meditaþie asupra fragilei condiþii umane. Întreaga operã picturalã a lui György Jovián stã sub aceste semne, el fiind altminteri o personalitate deschisã, cu prieteni de o viaþã ca Ingo Glass sau cu pictorul
Waldemar Mattis-Teutsch împreunã cu care a deschis la sfârºitul studenþiei, prima expoziþie personalã (1975, Bucureºti, Centrul Cultural
Maghiar Petõfi Sándor) ºi cu acþiuni în favoarea breslei ca organizator de
expoziþii. În 2010 deschide la Budapesta, o expoziþie intitulatã
„Demolare“, urmatã în acelaºi an ºi în acelaºi oraº de o alta intitulatã
„Brave New World – Demolitio II“ („Curajoasa lume nouã“ – titlul ironic
al romanului distopic publicat de Aldous Huxley în 1932), iar în 2012,
„Lauda ruginei“, denumiri sugestive pentru preocupãrile sale plastice
din ultimii ani. În 2013, la o expoziþie deschisã la München alege un alt
titlu, mai aluziv, dar de mare impact: „... ist die schönsteWelt /ein
Trümmerfeld“ („… este cea mai frumoasã lume, un maidan cu resturi“).
Sunt versurile unui poet austriac, Ernst Jandl, un rãzvrãtit ºi totodatã un
mare novator al formei poetice, versuri care se potrivesc cum nu se poate
mai bine picturilor lui György Jovián din ultima perioadã. Ele redau aceste
resturi industriale într-un stil foto-realist de mare mãiestrie picturalã. Sã
pictezi suprafeþe mari – compoziþiile sale din expoziþie au de cele mai
multe ori formatul 100 x 100 cm – care par de la distanþã fotografii,este
un exerciþiu de virtuoz. Impresia pe care o lasã însã o fotografie nu se
poate compara cu o picturã, aceasta din urmã fiind mult mai vie,
deoarece pictorul are un control asupra compoziþiei, a raporturilor cro-
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matice ºi a luminii, pe care nici un fotograf nu-l poate avea. Criticii germani vãd în aceste picturi niºte naturi statice (Doris Laves-Wegat), mai
degrabã decât niºte peisaje. Dacã acceptãm acest lucru, mai ales cã se ºtie
cã pictorul Jovián este un mare admirator al picturii flamando-olandeze
din perioada ei de aur, putem spune cã aceste „naturi statice“ sunt de tip
vanitas, gen consacrat tocmai de aceastã ºcoalã. Vanitas însemna sã
pictezi tot felul de obiecte care ºi-au pierdut strãlucirea ºi gloria de odinioarã, care aratã cã tot ce ne înconjoarã are un caracter trecãtor. Din secolul trecut, ºtiinþa ne-a informat cã pânã ºi universul are acest caracter
istoric care implicã undeva în viitor, un sfârºit. Din punctul acesta de
vedere, cea mai sumbrã compoziþie imaginatã de Jovián, poartã numele
„Tokio tranzit“, arãtând megalopolisul dupã o catastrofã oricând posibilã,
fie ea rezultatul unui atac nuclear, al unui cutremur devastator – ceea ce i
s-a ºi întâmplat în urmã cu mai puþin de o sutã de ani, în 1923 – sau în
urma ciocnirii cu un meteorit ori în urma unei alte catastrofe pe care
încã nici nu ne-o putem imagina. De altfel, pictorul a realizat o întreagã
serie de compoziþii intitulate „Studiu pentru rãzboi“ sau „Ruine“, subsumate acestei idei a fragilitãþii civilizaþiei umane. O altã compoziþie bine
explicatã printr-un titlu scurt, „Condiþia umanã“, aratã un peisaj
dezolant, cu o clãdire distrusã în care mai pâlpâie douã zone de foc.
Dezastrul a fost atât de mare încât copacii nu mai au nici o frunzã, totul
este înnegrit de foc, aerul este înnegrit de fum, singurele pete de culoare
sunt cele ale focului încã nestins. Cele mai multe dintre picturile
prezente în expoziþie sunt intitulate „Demolare“ ºi sunt variaþiuni plastice
pe tema deºeurilor industriale, predominant metalice, ceea ce îi permite
pictorului sã foloseascã o mare gamã de culori, întrucât multe dintre
acestea ºi-au pãstrat din starea iniþialã, doar culorile, uneori chiar strãlucitoare, mai ales când sunt puse în evidenþã de luminã. De altfel, lumina
este prezentã în aceste compoziþii, uneori crepuscularã, dar vie, alteori
mai sumbrã, întotdeauna savant pusã, ca un reflector pe anumite zone.
Uneori vine de sus, alteori din lateral, uneori peisajul este contre-jour,
lumina vine din spate, o altã dovadã de mãiestrie. Aceste obiecte create
de om cu mândria a le putea concepe ºi de care omul s-a ajutat o vreme
în activitatea lui ajungi mplacabil la un moment dat, sã devinã inutilizabile, închizând un ciclu, care este comun cu tot ceea ce ne înconjoarã:
oameni, plante, animale, mãri, munþi, planete, stele, univers. Astfel, pictura lui György Jovián se înscrie sub semnul timpului care trece, temã
majorã a artei, o temã care nu poate avea un alt ton decât cel al elegiei.
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György Jovián, Demolare II. 2009

György Jovián, Demolare VI. 2010

Ingo Glass

György Jovián, Studiu pentru Demolare XI. 2013

György Jovián, Studiu pentru razboi, 2015

Teatrul

Maria Hulber

Cele cinci continente
ale teatrului

Ce se întâmplã atunci când se întâlnesc un istoric al teatrului, Nicola Savarese, ºi creatorul antropologiei teatrale, Eugenio Barba, în insolita ipostazã a unor Bouvard ºi Pécuchet moderni, autori ai unei ,,cãrþigrãdinã” la care au lucrat mai bine de 20 de ani, deschizând o serie de
interogaþii menite sã redefineascã o cartografie spiritualã a teatrului:
,,Când?, Unde?, Cum?, Pentru cine? ºi De ce? se face teatru.”? Dintre posibilele rãspunsuri la aceste întrebãri, din magma lor clocotitoare, s-au limpezit contururile ºi semnificaþiile amplului volum Cele cinci continente
ale teatrului: fapte ºi legende din cultura materialã a actorului, apãrut
în acest an la Editura Nemira. În contextul apariþiei cãrþii ºi a prezenþei
în România a celor doi autori, trei evenimente aflate pe agenda recentei
ediþii a Festivalului Internaþional de Teatru de la Sibiu au reunit idei ºi
reflecþii despre arta teatralã, animate de savoarea dialogului ºi de simbolul universal al copacului: un spectacol neobiºnuit, o conferinþã despre cultura materialã a actorului susþinutã de Nicola Savarese ºi Eugenio
Barba în 15 iunie 2018 ºi lansarea propriu-zisã a cãrþii-album, o adevãratã
bijuterie editorialã.
La început a fost Copacul*, spectacolul montat la Odin Teatret din
Danemarca de Eugenio Barba, unul dintre cei mai importanþi regizori
* Odin Teatret Danemarca
Copacul (The Tree)
Regia: Eugenio Barba
Asistenþi regie: Elena Floris, Julia Varley
Spaþiu scenic: Luca Ruzza, Odin Teatret
Light design: Lucca Ruzza, OpenLab Company
Costume ºi recuzitã: Odin Teatret
Regie muzicalã: Elena Floris
Dramaturg: Thomas Bredsdorff
În distribuþie: Luis Alonso, Parvathy Baul, I Wayan Bawa, Kai Bredholt, Roberta Carreri, Elena Floris, Yiteng
Ding, Carolina Pizarro, Fausto Pro, Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley
Spectacol vizionat în 14 iunie 2018
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contemporani. Recunoscut pentru modul în care-ºi ºlefuieºte producþiile, Barba porneºte de la improvizaþii, tehnici corporal-mentale, dar ºi de
la o serie de tehnici auxiliare ce þin de cultura materialã a artiºtilor de
pretutindeni (soluþii, mijloace, modul de a gândi, aspectul emoþional,
miturile, superstiþiile). Interpretat în limba englezã, scenariul surprinde
prin inserþiile în danezã, italianã, indonezianã ºi bengalezã, presimþind
adierea nostalgicã a limbajului universal din zorii umanitãþii, când muzica sacraliza cuvântul, iar graiurile se contopeau într-un continuum de
imagini ºi înþelesuri. ,,The tree is alive!” exclamã personajele cuprinse
de exaltare, dar copacul Istoriei, înãlþat în centrul spaþiului de joc, aratã
lipsit de vlagã, pãrãsit de pãsãri ºi roade. Costume, cântece, incantaþii,
arome, instrumente muzicale, jocuri ºi jucãrii culese de pe toate continentele, îndeosebi din spaþii exotice ale Japoniei, Indiei, Africii sau þinuturile mediteraneene, unde formele ancestrale supravieþuiesc viguros
în tradiþiile actuale, toate acestea invitã la un exerciþiu de recunoaºtere
a codurilor semiotice din care se re-compun. Un amalgam de ritualuri
sãvârºite cu o recuzitã ludicã (ursuleþi de pluº, pãpuºi japoneze, pere adevãrate atârnate în copac de protagoniºti, clopoþei) incitã fondul primar al sufletului la o decorsetare radicalã de toate convenþiile acceptate
pânã acum. Totuºi, spectatorul renunþã curând la orice tentativã de decodificare ºi se cufundã în atmosferã, luându-ºi cu seriozitate în primire
locul indicat de regizor. Scaunele vibreazã, iar trupurile sunt acoperite
la un moment dat cu cearceafuri uriaºe, lãsând sã se vadãdoar capetele
ºi feþele uimite, scãldate într-o feerie nocturnã. Totul se transfigureazã,
planul oniric devine spaþiu viu, prelucrat prin fantasme de lumini ºi
umbre, rezultat al unei comuniuni emoþionale ºi senzoriale. Freamãtul,
înfiorarea ºi emoþia nedisimulatã sunt efectele cãutate de acest regizor
în viziunea cãruia un spectacol se poate considera reuºit doar atunci
când atinge nebãnuite teritorii ale intimitãþii, într-o unitate deplinã a
tuturor elementelor aflate în spaþiul reprezentãrii.
La începutul piesei ne reþine atenþia omul cu laptopul, fãrã a intui
însã cã imaginea aceasta e chiar firul cãlãuzitor, oferit celor ce urmeazã
sã strãbatã pânã la capãt labirintul continentelor, într-un periplu culturaliniþiatic. Descins din lumea tehnicizatã ºi dependentã de miriadele de
informaþii arhivate în uriaºa memorie digitalã a omenirii – tot atâtea
rãspunsuri virtuale la întrebãrile sale –, omul cu laptopul reapare pe
primul cadru proiectat la conferinþa lui Nicola Savarese ºi a lui Eugenio
Barba, în ipostaza unui student japonez care priveºte display-ul aparatului aflat în braþele sale. Alãturi, ca într-o oglindã rãsturnatã a timpului,
prima cheie de interpretare: Oedip în faþa Sfinxului. Legãtura cu teatrul
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pare în acest punct volatilã, aproape invizibilã, dacã uitãm cã miza gândirii teatrale europene este de a muta accentul de pe patrimoniul imaterial al culturii umaniste, care nu lasã urme implicite, pe cel material,
din care fac parte actorii. Se prefigureazã o nouã metodã de cercetare,
îndreptatã spre felul în care se creeazã condiþiile teatrului într-un context economic, iar acest demers devine posibil prin edificarea unei
istorii ºi a unei geografii materiale a teatrului.De altfel, pe pagina de titlu
a volumului amintit**, reprezentarea iconicã a omului cu laptopul se
prelungeºte în seva copacului printr-un motto suculent: ,,Aceastã carte
este un copac rãsãrit din morminte ºi din internet.” Pentru un novice,
poate fi greu de înþeles ce reprezintã, totuºi, aceastã carte. Cãci ea nu
este o istorie a teatrului, deºi nu lipsesc reperele cronologice. Nu vom
gãsi locurile comune, terminologia ºi uzanþele din tratatele ºi studiile
despre teatru. Se coaguleazã o nouã gândire despre felul cum s-a fãcut
teatrul în trecut ºi cum se face astãzi. Un pas important s-a realizat prin
trecerea de la antropologia culturalã – ,,studiul fiinþei umane într-o
situaþie de reprezentaþie organizatã” (p. 167), la cultura materialã a
actorului, în mãsura în care teatrul antreneazã o istorie a persoanelor ºi
a grupurilor care-i dau viaþã. În acest sens, lucrarea este o sintezã între
Istorie ºi destinele individuale, ce demonstreazã felul cum Istoria îºi
pune amprenta asupra vieþii ºi tehnicii actorilor de pretutindeni ºi din
toate epocile.
Realizatã în condiþii grafice de excepþie, pe hârtie velinã ºi cu un
colorit viu, constituie, în egalã mãsurã, un album înþesat de fotografii,
picturi, litografii, gravuri, stampe, ukiyo-e (stampe japoneze), schiþe ºi
planuri arhitecturale, reproduceri de timbre, reconstituiri, exerciþii de
imaginaþie a privitorului. Imaginile de o claritate impecabilã au un rol
covârºitor, sunt protagonistele cãrþii în accepþiunea autorilor, având o
bogatã semioticã. Atent descrise de fiecare datã, dezvelite de taine ori de
semne ascunse, îºi transferã simbolistica asupra cititorului cu grija pentru cele mai mici detalii: ,,Nu se poate studia teatrul, arta vizualã prin
excelenþã, fãrã a folosi imaginile ca document.” (p. 14) De asemenea,
volumul e presãrat cu fragmente din manifestele marilor reformatori ai
secolului al XX-lea, din scrierile unor gânditori consacraþi, din romane,
poezii, scrisori, toate fiind considerate documente înscrise în patrimoniul material al teatrului ºi menite sã contribuie la transferul istoriei
asupra actorilor ºi al actorilor în Istorie. Microscenariile de la începutul
** Eugenio Barba, Nicola Savarese, Cele cinci continente ale teatrului: fapte ºi legende din
cultura materialã a actorului. Traducere din limba italianã: Vlad Russo. Bucureºti: Nemira
Publishing House, 2018, 408 p.
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celor cinci pãrþi, scurtele dialoguri
dramatizate dintre Bouvard ºi
Pécuchet, amintesc, pe alocuri, de
modelul dialogurilor platoniciene,
prin reflexul de a pune sub semnul
întrebãrii aparenþele lumii din care
prind viaþã dimensiunile ºi formele
spectacolului. Dacã cititorul grãbit
pierde vreun detaliu, va avea surpriza sã-l regãseascã, nuanþat ºi dezvoltat, în capitolele urmãtoare.
În jurul primei întrebãri,
Când?, cei doi interlocutori discutã
despre sãrbãtori, ceremonii sacre,
rituri ºi ritualuri, despre serbãrile
dionisiace din Atena anticã ºi cele
177 de zile de teatru înscrise în caEugenio Barba
lendarul antic roman. Concluzio(foto: Maria Hulber)
neazã, totuºi, cã rãdãcinile teatrului
coboarã în preistorie, în dans, delir, halucinaþie ºamanicã, iar miturile
sale fondatoare îi împlântã rãdãcinile în viaþa zeilor. Începe, de aici, o
preumblare printre civilizaþii, ce nu trebuie înþeleasã drept rãtãcire, cãci
privitorul e discret îndrumat, þinut strâns de mânã, iar imaginile îi aratã
calea ºi metoda, a cãrei logicã rãmâne încã obscurã, deºi fascineazã tocmai prin subtilele note provocatoare de surprize ºi înfiorãri estetice:
Asiria, Micene ºi Cnossos, Egiptul faraonic, Grecia tragediei, a comediei
ºi a poeziei ditirambice, India – în care a luat naºtere Natyashastra
(Cartea dansului), Japonia – unde începuturile teatrului s-au contopit
cu mitul zeiþei Amaterasu ºi al zeiþei zorilor, China - cu Livada de peri din
palatul imperial, consideratã prima academie de muzicã din lume, Bali
– adevãratã insulã a ceremoniilor sacre. Timpul sãrbãtorii fãcea posibilã
o comunicare pe verticalã, cu supranaturalul, ºi una pe orizontalã, ca reprezentaþie teatralã. În epoca modernã, teatrul devine o întreprindere
comercialã de divertisment, cu platã, ieºind de sub semnul ceremonialului odatã cu apariþia teatrului profesionist pentru care spectatorii
plãtesc, iar actorii îºi obþin independenþa economicã. Profesionalizarea
teatrului se extinde treptat, cucerind mai întâi Commediadell’Arte, apoi
Spania lui Lope de Vega, Anglia lui William Shakespeare, Franþa lui
Molière, Japonia teatrului nô ºi kabuki. În Partea blestematã, Georges
Bataille reliefa acea parte a economiei care nu mai e destinatã producti-
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vitãþii, ci investirii în satisfacerea thymós-ului, a unui conglomerat de
stãri precum dorinþa de recunoaºtere ºi de glorie, pasiunile ºi emoþiile
estetice ºi sociale. Teatrul se manifestã ca un organism, cu toate palierele ºi componentele sale. Dacã cele formale, ideologice ºi estetice sunt de
suprafaþã, cele economice, sociologice ºi antropologice rãmân ascunse
privirii. Imaginile obligã mereu la o recapitulare a contextelor prezentate: pieþe, curþi interioare, spaþii închise. Într-un subcapitol cu informaþii dense, intitulat Micã antologie despre cenzurã, se noteazã cã cenzura în teatru e asociatã cu timpurile revoluþionare, datoritã potenþialului subversiv ºi percutant al mesajului sãu.
Partea construitã în jurul întrebãrii Unde? e la fel de consistentã
precum prima, creionând, mai întâi, cele trei spaþii ale actorilor: spaþiul
interior (biografia, propriile experienþe ºi gânduri), spaþiul relaþiilor cu
spectatorii ºi metamorfozele sale (lumini, scenografie, centru ºi margini)
ºi spaþiul public. Remarcãm eterna reîntoarcere la Commedia dell’Arte,
în care toþi marii reformatori ai teatrului au cãutat resurse tehnice ºi
poetice ,,capabile sã reteatralizeze teatrul” (p. 102). Povestea din spatele poveºtii atrage, incitã, e deseori mai spumoasã decât versiunile oficiale vehiculate în variile istorii ale teatrului. Arhitectura teatrului de tip
italian sau teatrul spectatorilor (de tip frontal) rãmâne mult timp un
model al marilor construcþii de pretutindeni: ,,El ia naºtere ca o reflecþie
legatã de arhitecturã, ºi nu de spectacol sau de cultura materialã a
actorilor, privind nostalgic spre originile sale în teatrul grec ºi roman.”
(p. 132) Un moment esenþial l-a constituit Congresul Internaþional de
Teatru de la Roma din 1934, unde s-au reunit Cordon Craig, Max
Reinhardt, W.B. Yeats, Luigi Pirandello, Maurice Maeterlinck, aflaþi în
cãutarea unor soluþii de depãºire a crizei dramaturgiei universale. Dacã
unele voci clamau ajutorul arhitecþilor, Craig se opune, schimbã paradigma de gândire, considerând cã arhitectura e restrictivã, adevãrata esenþã
aflându-se în artist: ,,Teatrul sunt bãrbaþii ºi femeile care îl fac.” (p. 156)
Despre Cum? se poate vorbi pornind de la plãcerea care trebuie
sã fie extrasã din toate cele ce ne înconjoarã, susþin autorii cãrþii. Cultura
materialã a actorilor se manifestã pe diferite straturi de organizare:
relaþia actorilor cu spectatorii prin text ºi acþiune, tehnici corporal-mentale ºi tehnici auxiliare (locul, contexte financiare, estetice ºi sociale ale
meseriei). Marea Reformã a teatrului iniþiatã de polonezul Leon Schiller
a inaugurat un nou mod de a gândi ºi de a face teatru începând din anii
’20 ai secolului trecut, consideraþi un timp al manifestelor, adevãrate
creuzete de metode ºi indicaþii scenice pentru actori. La rãdãcinile
resurecþiei se aflã Richard Wagner, ce vedea teatrul ca pe ,,o sintezã a
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artelor” (p. 168). I-au urmat curând laboratoarele, studiourile ºi atelierele teatrale, care au lãsat semne adânci asupra jocului actoricesc. Este
timpul ca un nou teatru, cu un nou actor sã spargã unitatea tradiþiilor,
sã depãºeascã spectacolul ºi sã acceadã la o dimensiune transcendentã.
Geografia materialã a Marii Reforme în fazele succesive de afirmare a
noilor direcþii de gândire asupra teatrului constituie unul dintre cele
mai importante capitole ale cãrþii, rodul unei documentãri riguroase, un
arabesc de informaþii. Aparent eterogene, toate îºi dau întâlnire în cortexul tematic: piesele-emblemã, manifestele teatrale, reconfigurãrile
sub incidenþa politicului ºi a interdicþiilor în regimurile totalitare, ce au
culminat cu exilul marilor artiºti din aceste þãri. Miºcãrile de pe scena
politicului influenþeazã teatrul. Perspectiva oblicã sau cavalierã, în imagini axonometrice, se regãseºte ºi în modul reflectãrii asupra istoriei:
,,cronologia nu este istorie, dar poate fi socotitã coloana ei vertebralã,
perspectiva ei cavalierã” (p. 183)
Întrebarea Pentru cine? prilejuieºte o nouã discuþie spumoasã, de
data aceasta despre actori ºi spectatori. Actorul joacã pentru sine ºi pentru ceilalþi actori din spectacol. Scena e o ramã, un artificiu care separã
conºtiinþa de a fi actor sau spectator. O armurã de imagini surprinde
comportamentul ºi freamãtul colectiv al spectatorilor. Autorii ridicã
probleme de neconceput în afara canonului teatral, cum ar fi ipoteza
spectatorilor nenãscuþi, întrucât ,,Spectacolul este înþepãtura unui scorpion care te face sã dansezi” (p. 292), se transformã în memorie, iar mesajul sãu se transmite celor nenãscuþi... Mai rezonabilã pare convingerea
lui Barba cã teatrul zgândãre dorinþele reprimate, scoate din amorþire
desantul iluziilor noastre, toate faþetele reacþiilor aºteptate ºi ale celor
imprevizibile, provoacã deopotrivã sufletul ºi trupul, ,,îngeranimalul”
adãpostit în fiecare dintre noi.
ªi totuºi - De ce se face teatru? Din capul locului, autorii comparã
corpul actorului cu grãdina evocatã de Shakespeare în Othello. O grãdinã ce trebuie atent cultivatã ºi îngrijitã, cãci reprezintã o formã de autobiografie, o sumã de fragmente lãsate drept flash-uri în memoria spectatorului. Dar ea constituie ºi un mijloc de trai, adicã acea forþã nevãzutã
ce determinã motivaþia acestei meserii. În subcapitolul Micã enciclopedie privind onoarea actorului se lanseazã supoziþia unei istorii subterane a teatrului, izvorâtã din refuzuri, din conºtiinþa limitelor, a zonelor de
umbrã, a contradicþiilor din istoriile oficiale. Remarcabile sunt naraþiunile despre refuzul lui Molière de a renunþa la teatru în pofida bolii,
despre lumea curtezanelor ,,oneste” sau a actriþelor-poetese, care au fãcut posibilã naºterea Commediei dell’Arte, despre versiunea Macbeth
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voodoo, pusã în scenã de Orson Welles, despre scrisoarea din închisoare a lui Meyerhold, acuzat de troþkism ºi formalism în 1940, alãturi de
Ilya Ehrenburg ºi Boris Pasternak. Se reia problema valorii într-o microantologie de texte decupate din manifeste, tratate ºi eseuri semnate de
autori consacraþi precum Antonin Artaud, Walter Benjamin, Peter
Brook, Gordon Craig, Jerzy Grotowski, Hideo Kanze, Vsevolod
Meyerhold, Konstantin Stanislavski, Tadashi Suzuki, Evgheni B.
Vahtangov.
În Manifestul celui de-al Treilea Teatru (1976), Eugenio Barba
acorda atenþie acelui teatru ce-ºi depãºeºte funcþia esteticã, afirmând un
set de valori etice. Definit prin negaþie, el nu se mai recunoaºte în identitatea formelor anterioare, producând o discontinuitate, o rupturã cu
tradiþia. Devine posibil ºi prin amplificarea pieþei, printr-o pleiadã de
produse ºi activitãþi conexe precum editarea de cãrþi ºi reviste, conferinþe, seminare, întâlniri, ateliere, ce pot spori calitatea participativã a spectatorului. Este ceea ce ºi-au propus, de altfel, Eugenio Barba ºi Nicola
Savarese prin tripticul de evenimente de la Sibiu. Dacã au reuºit,
pornind în aceastã cãlãtorie deloc aventuroasã prin cele cinci continente ale teatrului, aceasta se datoreazã, poate, ºi celei de-a ºasea întrebãri, care ne-a scurtcircuitat, prin nerostirea ei, pe toþi cei prezenþi:
Încotro?...

125

Cinemascop
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Poþi sã iubeºti un criminal?

Pablo Escobar, supranumit „Regele Cocainei” sau „Robin Hood
din Medellín” avea, conform Forbes, o avere netã estimatã la 30 de miliarde de dolari (în anii 1990) ºi aproximativ 100 de miliarde de dolari,
dacã s-ar considera ºi banii ascunºi în pãmânturile Columbiei. Figurã
fascinantã prin puterea pe care o exercitã încã – la 25 de ani de la uciderea lui (în 1993) – Escobar a devenit subiect al mai multor cãrþi (de
la Regii cocainei de Guy Gugliotta (1989) la scrierile memorialistice
semnate de fratele ºi de fiul sãu, Juan Pablo Escobar) ºi filme care recompun biografia multifaþetatã a traficantului de droguri nãscut la
Rionegro, în Columbia.
Loving Pablo (2017) nu este un film de artã. Poþi încerca sã faci
artã din crimã, aºa cum îºi propune cineastul danez Lars von Trier în The
House that Jack Built (2018), dar regizorul spaniol Fernando León de
Aranoa nu face decât sã restituie, realist, aproape documentar, viaþa traficantului columbian, pornind de la cartea jurnalistei columbiene
Virginia Vallejo, Amando a Pablo, odiando a Escobar (2007). Fernando
León de Aranoa, cunoscut pentru Barrio (1998), Los lunes al sol (2002)
(film care s-a bucurat de numeroase premii ºi nominalizãri, la European
Film Awards, San Sebstián International Film Festival, San Jordi Awards,
Turia Awards etc., în care joacã acelaºi Javier Bardem ce îl interpreteazã
pe Escobar în Loving Pablo), înfãþiºeazã o imagine care gliseazã rapid
dinspre idilismul facil al lumii reconstruite în Medellín înspre violenþa
de netãgãduit a cartelului columbian. Regizorul spaniol surprinde în
tuºe groase imaginea traficantului, bogãtaºul tot mai avid de putere,
care stãpâneºte lumea drogurilor. Escobar, un soi de „Robin Hood” al
cartelului din Medellín, construieºte nu doar un nou barrio, ci o þarã la
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care toþi sãracii au visat. Baronul drogurilor fascineazã prin pofta tantalicã de putere, prin pantagruelismul schizoid ºi printr-o insaþiabilã nevoie de a-ºi spori averea ºi prestigiul. Virginia Vallejo (interpretatã de
Penélope Cruz), jurnalista de care se îndrãgosteºte Escobar (interpretat

Javier Bardem ºi Penélope Cruz în Loving Pablo (2017)

de Javier Bardem), surprinde lumea emergentã în care intrã fascinatã,
dar pe care nu o poate abandona decât trãdând ceea ce preþuise odinioarã sau murind. Este genialã interpretarea amândurora – a lui Bardem
ºi a Penelopei Cruz –, pusã în valoare de tensiunea eroticã, dar ºi de
momentele de prãbuºire, cuplul nemaijucând împreunã din 2008, de la
pelicula lui Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona.
Pe lângã serialele Netflix – Pablo Escobar, El Patrón del mal
(2012), Narcos (2015-2017), Sobreviviendo a Escobar (2017) – viaþa lui
Escobar a fost sursã de inspiraþie ºi pentru pelicule care surprind violenþa hidrei drogurilor ºi a structurii rizomatice a cartelului columbian,
odatã cu Blow (2002), în regia lui Ted Demme ºi, apoi, în Paradise Lost
(2014), regizat de Benicio del Toro ori în Infiltrator (2015). În Loving
Pablo / Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar, primeazã perspectiva
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jurnalistei americane de origine sud-americanã care îl intervieveazã pe
Escobar, devenindu-i amantã ºi portavoce la emisiunile columbiene.
Virginia Vallejo este sedusã de aura de Robin Hood, închizând ochii la
afacerile lui, fiind flatatã de dragostea care i-o purta Escobar, de risipa
magicã a dolarilor.
Drogurile transportate în cargheboturi zboarã dinspre Columbia direct pe autostrãzile americane. Dolarii sunt rulaþi neîncetat, iar
foºnetul lor isterizeazã ºi hipnotizeazã. Bijuterii, lux, spãlare de bani,
transport direct de cocainã în America, crime, demagogie, lupta pentru
putere & respect, aparenþa libertãþii – în acest puzzle mortal fiecare
piesã se prãbuºeºte ca un tãvãlug spre moarte. Cum ar fi putut obþine
Escobar mai multã putere decât cea datã de bani? Gãseºte ca soluþie sã
intre în politicã pentru a conduce masele, sprijinã iniþial partidul Noul
Liberalism, fondat de Luis Carlos Galán ºi Rodrigo Lara Bonillo. Însã
când acesta din urmã devine Ministrul Justiþiei, este determinat sã combatã traficul de droguri ºi va reprezenta o ameninþare vizibilã pentru
Escobar, de aceea este asasinat. Prin constrângere, dar ºi graþie averii
sale, reuºeºte sã fie ales în Congres, iar puterea lui sporeºte apocaliptic,
ca un delirium tremens al unui maniac.
Filmul lui Fernando León de Aranoa dezvãluie, prin relatarea
Virginiei Vallejo, ferocitatea unui om care a descoperit formula magicã
de a face bani – un Robin Hood al Medellínului columbian care atinge
apoteoza unui criminal complet.
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Muzica viitorului e ºi
muzica trecutului

„Se mai poate face multã muzicã bunã în Do major.”
(Arnold Schoenberg)

Dacã Hitler ar fi fost compozitor, nu pictor, ar fi zis ceva de genul:
„Prin inventarea acestei tehnici componistice am asigurat supremaþia
muzicii germane pentru o mie de ani.” Paradoxul e cã aceste vorbe
cvasi-paranoice, cu referire la muzica dodecafonicã, îi aparþin evreului
Schoenberg, refugiat apoi în SUA din cauza persecuþiilor naziºtilor, care
au distrus destinele atâtor milioane de oameni aºa cum el a început sã
distrugã muzica cultã. Dar, nefiind nebun de-a binelea, Schoenberg a zis
ºi vorbele din motto-ul acestui text, deºi rãul imens pe care l-a fãcut prin
inventarea tehnicii seriale a deschis cutia Pandorei pentru toþi dezabuzaþii care de atunci se simt obligaþi sã inventeze fiecare sintaxe ºi prozodii muzicale nemaiauzite (adicã nenaturale, adicã monstruoase).
Oare de ce numai în muzicã se petrece de vreo sutã de ani acest
fenomen straniu ºi de ce nu apar ºi scriitori care sã inventeze o nouã gramaticã? Nici chiar efemerul dadaism nu e la fel de absurd ca dodecafonismul ºi curentele derivate din el. Privit astfel prin analogie, avangardismul perpetuu ºi cu orice preþ al muzicii contemporane culte
main stream apare în toatã absurditatea lui. Iar celor care-l cultivã, de
obicei interesaþi, de fapt nu le place, frumosul le pare o categorie demodatã, de aceea pentru ei existã doar interesantul ºi ei se refugiazã în analize hiper-intelectuale asupra unor structuri sonore excesiv de complexe în partiturã, dar continuu tensionate la audiere, deci absconse ºi
monotone. Unii dintre ei, care mai au o urmã de sinceritate, se referã în
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treacãt la aspectul emoþional al muzicii ºi pretind cã generalizarea disonanþei în muzica modernã e o expresie a angoasei fãrã precedent a
omului contemporan (pe care, în loc s-o vindece, o sporesc ºi ei cu muzica lor). E ilustraþia muzicalã potrivitã pentru recentul transumanism
lansat de anumite cercuri ce mai încearcã sã pregãteascã lumea pentru
un viitor de coºmar, plin de cyborgi uºor de pãcãlit ºi de controlat prin
tehnologie atotpãtrunzãtoare.
Bineînþeles, oamenii normali rezoneazã sufleteºte cu muzici
tonale, adicã structurate în moduri ºi game naturale, organizate în jurul
unui sunet cu forþa de atracþie principalã (care dã senzaþia de stabilitate). Tonalitatea (genericul Do major din motto) trebuie consideratã
însã cum grano salis, fiindcã nu poate fi vorba de închistarea în limbajul tonal clasic sau romantic, aºa cum era el în perioadele de supremaþie
absolutã a tonalitãþii (sec. XVII-XIX). În fond, conform unui exemplu
faimos, chiar ºi „Ritualul de primãvarã” de Stravinsky e într-un mod de
Do (dar plin de disonanþe), ca sã nu mai pomenim impresionismul, neoclasicismul, neoromantismul ºi, evident, folclorul ºi toatã muzica de
divertisment (uºoarã, jazz, blues, rock, pop, techno, dance etc.). Pe lângã
lipsa educaþiei muzicale, prin ºcoalã sau mass media, acesta e unul dintre motivele pentru care nu merge lumea la concertele cu muzicã contemporanã, dupã ce ea însãºi a întors spatele cãtre public, ci s-a refugiat
aproape exclusiv în genuri muzicale mai omeneºti, fie ele ºi mai mult
sau mai puþin kitsch. Compoziþiile coerente ºi tonale nu sunt promovate, aºa cã potenþialul ascultãtor crede cã toatã muzica cultã contemporanã e la fel: un ghiveci preþios-ridicol la fel de savuros auditiv ºi emoþional ca ºi creta ce zgârâie o tablã.
În plus, una dintre cele mai pãguboase ºi anti-artistice mentalitãþi ce a corupt pânã ºi o mare parte din lumea muzicalã e evoluþionismul. Aplicat istoriei muzicii, el ignorã practicile stilistice divergente ºi
absolutizeazã un curent principal, considerând superior („avansat”,
„progresist”, „mai complex”) tot ce e mai nou ºi, respectiv, inferior
(„depãºit”, „învechit”) tot ce e mai vechi sau bazat pe principii esteticomuzicale „vechi” (adicã verificate în timp). Pentru evoluþioniºtii muzicali, complexitatea (mai ales în domeniul armoniei, care e în fond cel
mai caracteristic) e o calitate în sine, aºa cã un limbaj cât mai complicat
ar fi implicit mai valoros. De aceea, ei îi considerã pe Chopin „progresist” ºi pe Rahmaninov „retrograd” în contextul epocilor acestora (aºa se
ºi predã ºi se scrie istoria muzicii de obicei), iar acest absolutism limitat
îi duce la concluzia cã muzica cultã „oficialã” a sec. XX-XXI (atonalismul,
dodecafonismul ºi stilurile derivate, care generalizeazã disonanþa) e

130

Muzica viitorului e ºi muzica trecutului
buricul Pãmântului, scop ºi apogeu al unei evoluþii multimilenare a muzicii („visul de aur al omenirii”, cum ziceau comuniºtii despre societatea
lor).
Dar, aºa cum Wagner ºi romantismul târziu au dus la extrem
resursele limbajului armonic al tonalitãþii clasice, epuizându-l, acelaºi
lucru e cu atât mai uºor ºi mai rapid valabil unui limbaj armonic lipsit
de coerenþa datã de centrul de atracþie al unui sunet ºi în care disonanþa
continuã anuleazã orice posibilã sintaxã (care e bazatã pe contraste).
Deci, aºa cum compozitorii tonali post-wagnerieni au simþit nevoia unui
limbaj armonic mai nuanþat ºi îmbogãþit (prin modalism, relaxarea regulilor, game „exotice” etc.), cu atât mai mult era necesarã depãºirea
unei paradigme componistice atât de limitate ca aceea complet relativizantã a absolutizãrii disonanþei. Evident, ceea ce oamenii percep drept
disonant s-a schimbat de-a lungul secolelor recente, deci cheia nu e
evitarea ei (ca într-un New Age edulcorat), ci integrarea ei într-un limbaj armonico-melodic coerent, structurat pe baza unui centru tonal ºi a
consonanþei generatoare de stabilitate. Chiar ºi momentele atonale pot
fi utile uneori în situaþii de o tensiune sau angoasã extremã, dar numai
în cadrul unei muzici tonale, unde îºi pot produce efectul prin contrast,
altfel orice tensiune continuã se dilueazã ºi se banalizeazã.
Muzicologii „evoluþioniºti” au o viziune liniarã ºi simplistã asupra istoriei muzicii ºi vorbesc în termeni de „progres continuu”, „selecþie” ºi „adaptare”, considerând forþele din muzicã analoage dezvoltãrii
unui organism biologic sau unei populaþii biologice. Dar aplicarea conceptelor evoluþionismului la fenomenele culturale e pur ºi simplu
prosteascã, fiindcã acestea nu sunt fenomene naturale, deci se supun
altor legi, mai ales când „selecþia” se face pe baza unor criterii subiective,
dacã nu chiar rãu intenþionate uneori. Deci muzica tonalã (incluzând
aici ºi „modalismul”) nu a murit ºi nu s-a epuizat, aºa cum pretind unii
fanatici ai diverselor atonalisme, ea a necesitat doar nuanþãri ºi are
nevoie de promovare cinstitã ca sã ajungã la public (adicã la oameni).
Doar muzica cultã contemporanã a murit pentru public, din pãcate,
prin ceea ce se promoveazã exclusiv (existã ºi compozitori omeneºti,
dar practic necunoscuþi), fiind þinutã artificial într-o viaþã vegetativã
prin festivaluri ºi premii de niºã, ca bunicul þinut în geam ca sã-i încasãm
pensia. Unii culturnici ºi proptelele lor politice nu au interesul ca oamenii sã se simtã împliniþi ºi sã evolueze sufleteºte prin ascultarea unei
muzici sofisticate, coerente ºi emoþionante, care solicitã ºi intelectul, ºi
sufletul. Sistemul ne vrea proºti, dar încã nu e târziu sã ne trezim.
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REZULTATELE
CONCURSULUI NAÞIONAL DE POEZIE
ªI INTERPRETARE CRITICÃ A OPEREI EMINESCIENE
„PORNI LUCEAFÃRUL…”
EDIÞIA A XXXVII-A, 15-17 IUNIE 2018, BOTOºANI
Juriul celei de a XXXVII-a ediþii a Concursului Naþional de Poezie ºi
Interpretare Criticã a Operei Eminesciene „Porni Luceafãrul…”, organizat de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Botoºani, cu sprijinul Consiliului Judeþean Botoºani, format din: Cãlin
Vlasie, Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Daniel Corbu, Gavril
Þãrmure, Ion Mureºan, Valentin Ajder, Marian Drãghici, George
Vulturescu, Marius Chelaru, Vasile Spiridon, Dumitru Augustin
Doman, Sterian Vicol, Ioan Moldovan, Ioan Radu Vãcãrescu, Adi
Cristi, Nicolae Panaite, Alexandru Ovidiu Vintilã, Nicolae Sava,
Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Nicolae Corlat, Gellu Dorian, avându-l ca preºedinte pe Nicolae Oprea, în urma lecturãrii lucrãrilor sosite în
concurs, a decis acordarea urmãtoarelor premii:
SECÞIUNEA CARTE PUBLICATÃ: Premiul „Horaþiu Ioan Laºcu” al Filialei Iaºi
a Uniunii Scriitorilor din România - poetei Carmen Secere, pentru cartea
Aproape fericiþii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2018; Premiul Uniunii
Scriitorilor din R. Moldova poetului Samuel Pascariu pentru cartea Eroare,
Editura Smart Publishing, Bucureºti, 2017.
SECÞIUNEA MANUSCRISE: Premiul Editurii Cartea Româneascã ºi al revistelor „Viaþa Româneascã” ºi „Familia” - Veronica ªtefaneþ; Premiul Editurii
Junimea ºi al revistelor „Vatra” ºi „Scriptor” –Alin Ionuþ Ghiorghieº;
Premiul Editurii Timpul ºi al revistei „Convorbiri literare” - Nadin Ghileschi;
Premiul Editurii Eikon ºi al revistei „Euphorion” – Rodica Gotca; Premiul
Editurii Princeps Multimedia ºi al revistei „Feed back” – Mediana Stan;
Premiul Editurii Charmides ºi al revistei „Verso” – Ruxandra Voica; Premiul
Editurii 24 de ore ºi al revistei „Simpozion”– Elena ªtefania Trâncã;
Premiul Editurii Alfa ºi al revistei „Expres cultural”, Vlad Berariu; Premiul
revistei „Antiteze” – Elena Ailenei,; Premiul revistei „Argeº” –Iustin
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Butnariuc; Premiul revistei „Poesis” –Andra Antonia Mihãilescu ºi
Alberto Pãduraru; Premiul revistei „Poezia” – Gabriela Tofan ºi Bianca
Avram; Premiul revistei „Ateneu” – Diana Diaconescu; Premiul revistei
„Porto Franco” –Teodora Vlãdianu; Premiul revistei „Hyperion” – Ioana
Bulancea ºi Iuliana Gugeanu; Premiul revistei „Bucovina literarã” – Maria
Alexia Roºu; Premiul revistei „Þara de Sus” – Alexandra Nicandra
Oniciuc, Adelina Paiu ºi Alin Mirel Ciornei.
SECÞIUNEA INTERPRETARE CRITICÃ A OPEREI EMINESCIENE: Premiul
revistei „Poesis” – Violeta Zamfirescu-Bârsan; Premiul revistei „Hyperion”
– Maria-Teodora Pitrop. Decernarea premiilor a avut la loc în ziua de 16
iunie 2018 la Conacul Iuraºcu din Joldeºti, Vorona, unde poeþii invitaþi au
susþinut un recital sub genericul „Poeþi români la Eminescu acasã”. În cadrul
acestui recital a fost decernat poetului Arcadie Suceveanu Premiul
Hyperion pe anul 2018, acordat de Fundaþia Culturalã „Hyperion-c.b.” De
asemenea, membrii Societãþii culturale „Raluca Iuraºcu” din Vorona au susþinut
un program artistic impresionant. A urmat un pelerinaj la Schitul Vorona.
(Comunicat de presã)

***

PREMIUL „HYPERION” , ediþia a X-a
ARCADIE SUCEVEANU
În cadrul celei de a 50-a ediþii a Zilelor Eminescu ºi a
celei de a X-a ediþii a manifestãrii „Poeþi români la
Eminescu acasã”, organizatã de Fundaþia Culturalã
„Hyperion-c.b.” Botoºani ºi Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Botoºani a fost acordat Premiul Hyperion pe anul
2018 poetului Arcadie Suceveanu din R. Moldova.
Premiul a fost decernat la Conacul Iuraºcui din
Joleºti, Vorona, unde a avut loc recitalul poeþilor invitaþi. Acelaºi recital a avut loc ºi la Hotel Rapsodia în
seara zilei de 16 iunie, dedicat Centenarului Marii
Uniri din 1918. Au participat poeþii: Ardadie
Suceveanu, Leo Butnaru, Grigore Chiper, Ion
Mureþan, Marian Drãghici, Ioana Diaconescu,
Cassian Maria Spiridon, Luician Vasiliu, Marius
Chelaru, Nicolae Panaite, Valentin Talpalaru, Liviu
Apetroaie, Constantin Iftime, George Vulturescu,
Alexandru Ovidiu Vintilã, Victor Muinteanu, Radu
Florescu, Nicolae Sava, Gellu Dorian, Nicolae Corlat,
Dumitru Necºanu, Vlad Scutelnicu, Gabriel Alexe,
George Luca, Cristina Prisãcariu-ªoptelea.

Arcadie Suceveanu
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Zilele Culturale Poesis
Ediþia a 27-a, Satu Mare, 20-21 septembrie 2018
Desfãºuratã la Centrul Multicultural Poesis, în coordonarea lui Dumitru
Pãcurar ºi a lui George Vulturescu, ediþia din acest an a fost dedicatã
Centenarului Unirii. Tema: „Revistele de culturã ºi Centenarul”, Au participat
reprezentanþi ai revistelor Acolada (Satu Mare), Arca (Arad), Apostrof (Cluj),
Bucovina literarã (Suceava), Caiete Silvane (Zalãu), Cronograf (Satu Mare),
Familia (Oradea), Hyperion (Botoºani), Mãrturii culturale (Satu Mare),
Miºcarea literarã (Bistriþa), Monitorul cultural (Arad), Nord Literar (Baia
Mare), Poesis (Satu Mare), Steaua (Cluj), Târnava (Târgu-Mureº) º.a.
La deschiderea festivã – la care au participat ºi au rostit/citit saluturi ºi ºefii
administraþiei judeþene ºi municipale – ceremonialul a constat în
prezentarea tuturor celor invitaþi, de la grupul scriitorilor chinezi ( Bei Ta,
ChenTaijiu, Wang Guilin, Mei Er, Yang Beicheng, Bin Feng), a poetului
francez Jean Poncet, trecând prin scriitorii din þarã (Gellu Dorian, Ion
Mureºan, Alice Valeria Micu, Viorel Mureºan, Radu Sergiu Ruba, Traian ªtef,
Ioan Moldovan, Ioan F. Pop, Ioan Matiuþ, Olimpiu Nuºfelean, Eugeniu Nistor,
Alexandru Ovidiu Vintilã, Nicolae Corlat,
Daniel Sãuca, Sãluc Horvat, Nicolae Iuga,
Daniel Hoblea), pânã la cei ai locului. Dupãamiazã, un podium poetic a reunit toþi
poeþii prezenþi care s-au produs citind din
creaþia lor, dupã care a avut loc inaugurarea
noului sediu al revistei Poesis, în casa
Ferenþiu, peste drum de Centrul Poesis. A
doua zi , la Muzeul de Artã al municipiului,
participanþii au vãzut o excepþionalã expoziþie cu lucrãri ale lui Aurel Popp, organizatã
de Oana ºi Dumitru Pãcuraru, spaþiu în care
s-a lansat ºi volumul blagian bilingv În
Marea Trecere/ Dans le Grand Pasage
tradus în francezã de Jean Poncet, care scrie
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ºi un Cuvânt înainte. Cartea face parte din proiectul „Integrala operei poetice a lui Lucian Blaga în
limba francezã” coordonat de Horia Bãdescu,
acesta realizând postfaþa volumului tipãrit la
Editurile ªcoala Ardeleanã din Cluj ºi Jaques
André din Lyon.
Poetului George Vulturescu, redactorul ºef al
„Poesis”-ului, i-a fost lansat volumul Pietrele
Nordului/ Les pierres du Nord în traducere
francezã realizatã de acelaºi Jean Poncet. Între
darurile de carte la acest eveniment enumãrãm:
Cornel Dãnãilã, Hipopotamii învaþã sã înoate
fluture, Maria Orha Zotta, Transcrieri – versuri ºi
Traduceri-eseuri, Ioan Coriolan Aniþaº, Femei
criminale, roman.

Atelierul Naþional de Poezie „Serile la Brãdiceni”
Ediþia a XXII-a, 7-8 septembrie 2018
Ediþia din acest an a manifestãrii a coincis cu sãrbãtorirea a 500 de ani de la
prima atestare documentarã a Brãdiceniului gorjean. Consiliul local ºi
Primãria Peºtiºani (primar Cosmin Pigui), Consiliul Judeþean Gorj, Biblioteca
Judeþeanã „Christian Tell” Gorj (director Olimpia Bratu), Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi promovarea Culturii Tradiþional Gorj (director Ion
Cepoi) au colaborat eficient pentru o sãrbãtorire admirabilã a evenimentului,
într-un loc care se doreºte a deveni emblemã a ediþiilor urmãtoare: sub
Stejarul din Brãdiceni, plantat de logofãtul Costache Goga în 1864. Înainte de
seara poeticã din poieniþa cu stejar, s-au lansat
cãrþi: Ioan Holban, Globalizare ºi identitate
naþionalã, Ioan Lascu, Cazul Sorescu aºa cum
a fost, Adrian Frãþilã, Balade, Marius Aldea,
sinistra, Minerva Chira, Opera poeticã I, II.
În afara oamenilor locului, au fost de faþã
numeroºi scriitori gorjeni, între care Ion Cepoi,
Adrian Frãþilã, Viorel Surdoiu, Lazãr Popescu,
Spiridon Popescu, Ion Popescu-Brãdiceni,
Cristian George Brebenel, George Drãghescu,
Gelu Birãu, Alex Gregora, Rodica Pãuna, Nina
Voiculescu. Din þarã au fost oaspeþi ai
Brãdiceniului Ioan Holban, Ioan Moldovan,
Ioan Lascu, Minerva Chira. Premiile acestei
ediþii au revenit lui Ioan Holban, pentru criticã
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literarã, Ioan Moldovan, pentru
poezie ºi Ioan Lascu, pentru
publicisticã culturalã. De-a lungul
celor 22 de ediþii, laureaþi ai premiilor Atelierului de Poezie au
mai fost, la poezie: Aurel Pantea,
Aurel Rãu, Ovidiu Genaru, Liviu
Ioan Stoiciu, Nicolae Coande,
Ioana Dinulescu, Adrian Alui
Gheorghe, Ilie Constantin,
Mircea Petean, ªerban Foarþã,
Marian Drãghici, Nichita Danilov,
Gabriel Chifu, Ion Horea; la criticã literarã: Gheorghe Grigurcu, Mircea
Tomuº, Gabriel Dimisianu, Alex ªtefãnescu, Ion Vartic, Barbu Cioculescu,
Vasile Spiridon, Mircea Braga, Daniel Cristea- Enache.
Cum se întâmplã de regulã la întâlnirile scriitorilor, ºi la Brãdiceni a fost o sãrbãtoare a darurilor de carte. Transcriem aici titlurile cãrþilor primite în dar:
albumul „Stâlpii – arhetipuri în arta brâncuºianã”, albumul „Feminitate
româneascã” (coordonator Olimpia Bratu, redactor Viorel Surdoiu), douã
numere din revista „Spicon” editatã de Asociaþia Cercetãtorilor ºi Autorilor de
Carte Gorjeni «Al. Doru ªerban»”, antologia „Scriitori gorjeni – membri ai
Uniunii Scriitorilor din România”, o mapã întreagã de la Ion PopescuBrãdiceni conþinând volumele Serile la Brãdiceni, Manuscrisul lui Ieronim
Contemporanul: cenuºi arhetipale, Ion Horea – monografie, Ordinul lui
Orpheusi, plus revistele Caietele Columna ºi Miracol de Brãdiceni. Apoi,
Spiridon Popescu, Diavol cu coarne de melci, poezii, Ioan Lascu, Cazul
Sorescu aºa cum a fost ºi I.D.Sîrbu aºa cum a fost, Viorel Surdoiu, De partea
cealaltã a ploii, poezii, minilunarul cultural, literar , artistic „Ceaºca de cafea”
fondat ºi editat de George Drãghescu, o carte luxoasã de poezie, Paºaport
pentru zile de ceremoniei (autorul, fiind arhitect, s-a îngrijit singur de corpul
cãrþii), romanul Guvernãmântul general al Genezei, de acelaºi. La ceremoniile din 8 septembrie prilejuite de aniversarea celor 500 de ani de atestare documentarã a Brãdiceniului a fost lansatã monografia „Brãdiceni 500 – veche
vatrã româneascã” avându-l ca autor pe Constantin Codiþã ºi colaboratori pe
Constantin Mircioiu, Ion Cãpruciu, Octavian Vede.
Spaþiul spiritual gorjean, marcat pentru totdeauna de geniul brâncuºian, are
în întâlnirile anuale de la Brãdiceni un bun prilej de a aduna fructele unei
tradiþii generoase nu doar cu sevele ºi miresmele locului, dar ºi cu primirea
oaspeþilor din alte teritorii ale culturii româneºti. Sã sperãm cã întâlnirile
viitoare de sub Stejarul de la Brãdiceni vor pãstra ºi vor spori farmecul acestei
petreceri cãrturãreºti din þinutul Jiului.
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