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Petru CIMPOEȘU

Croaziera. Aventuri în Marea Baltică
(partea a doua)

Opt
Oamenii îmi par tot mai mult o specie ciudată.
Unii dau o mulțime de bani ca să vadă locuri unde
semeni de-ai lor au avut parte de o moarte violentă. Cu
cât mai mulți, cu atât mai bine, atracția turistică e mai
nostimă. Un morman imens de cadavre poate deveni, în
anumite condiții, un obiectiv turistic mult mai cool decât
Turnul Eiffel – fiindcă pe ăla l-au văzut toți proștii. Nu
e vorba doar de Auschwitz. Acuma, de curând, am auzit
că se organizează excursii în acele zone din Siria care
au fost bombardate pe rând de ruși, iranieni, americani,
turci și alte armate aflate în trecere pe acolo, sate și orașe
din care n-au mai rămas decât niște grămezi de moloz.
Dai bani grei ca să vezi asta, să faci poze și să ai niște
sentimente deosebite! Iar când te întorci acasă, le poți
arăta acele poze prietenilor, ca să-i impresionezi și pe
ei. Sau poate preferați o excursie la Cernobîl? Și acolo
a fost o catastrofă grandioasă, merită văzută! Eventual,
poți cumpăra un teren sau o casă în zonă, ca să fii și mai
special. O mulțime de agenții de turism abia așteaptă să-ți
înhațe pitacul.
Eu, mai modest, am fost la Leningrad. Mă rog,
acum îi zice Sankt-Petersburg. Unii preferă să-i spună
Petrograd. Fiecare cu numele lui. De fapt, SanktPetersburg a fost principalul motiv pentru care ne-am
înscris în croaziera asta de doi lei, deși în realitate a costat
mult mai mult. Așa, ca metaforă, i se mai spune Veneția
Nordului. Când n-au ce face și nici nu se pricep să facă
ceva util, oamenii fac metafore. Amsterdam, Bruges,
Geithoorn, Stockholm sunt și ele veneții ale Nordului,
dar singura veneție din Rusia este Sankt-Petersburg,
metropola construită pe o mlaștină, dintr-o ambiție cam
ciudată, de țarul Petru cel Mare – avusese un vis sau cam
așa ceva. Cu prețul câtorva sute de mii de morți, fiindcă
băiatul lucra numai cu numere mari. Bine, ați putea spune

că e o cifră relativ modestă, în raport cu cifrele cu care
lucra Stalin. Și că mujicii ăia, săracii, atâtea zile au avut.
Oricum ar fi murit până la urmă. N-ar fi trăit niciunul
până în zilele noastre, ca să ne povestească dacă ceilalți
au murit de moarte bună sau altceva. Între timp, chiar și
Petru Velicu a murit, deși ar fi putut să mai trăiască, avea
doar puțin peste cincizeci de ani.  
Devenit o vreme capitala imperiului țarist, după
care n-a mai fost capitală, apoi iar a fost, iar acum, de vreo
sută de ani, iar nu mai este (nu e ceva în neregulă aici?
– până la urmă, rămâi cu impresia că țarii ăștia erau cam
nehotărâți), Sankt-Petersburg a fost și este vitrina către
Occident a unei țări pentru care valorile occidentale sunt
pe cât de seducătoare, pe atât de antipatice. Spiridușul
mesianic al rușilor le șoptește în fiecare dimineață că
ei trebuie să conducă lumea, nu ăilalți. În ce direcție,
rămâne de văzut. Bine, să nu exagerăm, ați auzit de
prietenia lui Petru cu Dimitrie Cantemir al nostru, apoi
de fiul acestuia, Antioh (Dimitrievici), care poate că n-a
fost un poet la fel de mare ca Pușkin, dar a avut și el un
rol în constituirea literaturii ruse.
Am petrecut două zile în Sankt Petersburg, cam
puțin, și cu această ocazie mi-am făcut o apreciabilă
provizie de ranchiună. În primul rând că atunci când
am ajuns noi acolo nopțile albe se terminaseră, parcă
dinadins. Deși nu pentru asta veniserăm, ci pentru
Ermitaj. Eu personal aș fi preferat să mă plimb un pic
pe Nevski Prospekt, despre care mi-am făcut anumite
iluzii încă din tinerețe, când îl citeam pe Gogol. Dacă aș
fi avut un pic de noroc, mai știi, poate m-aș fi întâlnit și
cu nasul asesorului Platon Kovalev. N-am avut norocul
ăsta. Fiindcă n-am ales ce trebuia din oferta de excursii.
Am ales Ermitajul, celebru pentru colecțiile lui de artă,
iar ca să intrăm, a trebuit să stăm la o coadă grandioasă
(în Rusia totul e grandios), de aproape două sute de metri,
pe trei-patru rânduri. Abia după ce am intrat, mi-am dat
seama că tot ce vedeam mai văzusem și în alte muzee;
plus un lux de un gust discutabil, cu prea mult sclipici.
Presupun că Gigi Becali ar fi fericit să-l cumpere, fiindcă
totul e poleit cu aur. În schimb, Romanovii și apropiații
lor cred că erau nefericiți aici. De aceea stăteau mai mult
la Țarskoe Selo. Nu ajunge să te uiți la niște tablouri
toată ziua. Încăperile sunt prea largi și prea înalte, ca să
poată fi încălzite cum trebuie, iar la ei, în nord, iernile
sunt deosebit de reci. O să spuneți că astea sunt judecățile
unuia căruia nu-i ajung banii pentru plata întreținerii.
Pentru câteva clipe, am avut și eu neplăcuta bănuială
că tocmai de aceea am vrut să văd Ermitajul, ca să mă
simt un pic de nobil rus, să mă plimb cu un aer distins
și puțin cam plictisit încolo și încoace prin sălile lui, ca
și cum mi-ar aparține… Dacă aș fi trăit pe vremurile de
atunci, probabil că n-aș fi intrat acolo nici ca servitor. Dar
oricum, umblând prin sălile alea și punându-te în situația
de acum o sută sau două sute de ani, îți dai seama cât
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de plictisitoare era viața nobilimii ruse. Poate că de asta
puneau mereu la cale războaie, ca să mai plece de acasă.  
Despre colecția de artă am puține de spus,
fiindcă n-am văzut-o propriu-zis. Am văzut, în schimb,
nenumărate funduri de chinezi, japonezi sau coreeni
– sincer, nu prea le pot deosebi nici fețele, darmite
fundurile – care se îngrămădeau în fața tablourilor, cât
mai aproape, să filmeze sau să facă poze. Așa că priveam
resemnat spre tavan. Tavane casetate sau pictate, scene
mitologice, îngeri, nimfe, zeități antice, stucaturi poleite,
candelabre… Cam aceleași peste tot, cunoașteți rețeta.
Trei stele din cinci, dacă înțelegeți ce vreau să spun.
Cât pe ce să uit! Am făcut și o scurtă plimbare cu
barca pe canalele Nevei. Am trecut pe sub câteva poduri
joase, ghidul ne-a avertizat să nu ne ridicăm de pe scaune,
ca să nu ne lovim la cap. Fiecare canal are un nume, dar
sunt atât de multe încât le-am uitat pe toate. Am căutat
pe internet, ca să-mi amintesc măcar cum se cheamă
biserica aceea mare, construită pe locul unde a fost
omorât țarul Alexandru al II-lea. Cred că e vorba despre
Biserica Sângelui Vărsat, dar nu-s sigur. Seamănă leit
cu catedrala Vasili Bleajenîi, din Piața Roșie, și are toți
pereții acoperiți de mozaicuri. Șapte mii de metri pătrați
de mozaic, aproape un hectar. În timpul puterii sovietice a
fost folosită ca morgă sau ca depozit de cartofi, în funcție
de împrejurări. În sfârșit, ceva interesant!  
În fața Ermitajului (sau în spate, dacă socotim
că fața e spre Piața Palatului de iarnă), peste Neva, e
fortăreața Petru și Pavel (Petropavslovskaia kreposti),
despărțită de celălalt mal al fluviului de un mic canal
numit Kronverkski protok. Așa că fortăreața stă pe un
fel de insulă. În catedrala din mijlocul ei sunt adăpostite
rămășițele Romanovilor, cu familiile lor, de la Petru
cel Mare la nefericitul Nikolai al II-lea – cele din urmă
aduse aici după destrămarea URSS. Ce să zic, mi-a fost
un pic milă, dar nu prea mult. Revoluția din Octombrie
n-a apărut așa, din senin. Tocmai citisem o scriere a lui
L.N. Tolstoi, intitulată „După bal”, în care, sub pretextul
unei povești de dragoste, ni se vorbește despre cruzimea
regimului țarist de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Poate
ați auzit și de crucișătorul Potemkin. Numele cneazului
Potemkin, fost amant al Ecaterinei a II-a (Velica), are
legătură și cu satul acela de carton din Ucraina (mă rog,
se pare că asta e doar o poveste calomnioasă), dar și cu
satul Rădenii Vechi, din raionul Ungheni, undeva pe
lângă Prut, unde bietul om și-a găsit obștescul sfârșit. Vă
spun toate acestea deoarece despre Ermitajul propriu-zis
nu prea am ce vă spune.
Eram un grup de vreo douăzeci de oameni – adică
pasagerii autocarului numărul 14, din cele vreo treizeci,
câte ne-au luat din port. Ideea era să ne împrăștiem pe
trasee diferite, ca să nu ajungem simultan la același
obiectiv, sute de oameni, și să ne înghesuim ca vitele.
Dar s-a întâmplat că la Ermitaj au sosit aproape toate
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autocarele în același timp. Primul neajuns a fost coada
aceea grandioasă de la intrare, v-am mai vorbit despre
ea. Al doilea mare neajuns a fost, în ce mă privește strict
personal, la ieșire. Poate ați auzit de efectul de tunel.
A fost studiat de psihologi și acum e un fapt dovedit
științific. Efectul de tunel se întâmplă atunci când,
urmărind ceva ce te interesează în mod deosebit, nu mai
vezi nimic altceva. Câteodată treci pe lângă obiectul pe
care îl cauți fără să-l vezi, tocmai din cauză că scopul tău
este să-l vezi în alt loc. Cam cum li se întâmplă pisicilor,
când caută să prindă un șoarece. La fel mi s-a întâmplat
și mie. Am întârziat puțin la toaletă, iar când am ieșit din
Ermitaj, buimăcit de atâta artă, grupul din care făceam
parte, inclusiv soția mea, dispăruse ca prin farmec. Nu
dispăruse chiar de tot. Am mai apucat să văd, la o distanță
de vreo treizeci de metri, jacheta albastră și fusta albă
a doamnei care ne servea de ghid, în timp ce urca în
autocar. Câteva momente mai târziu, autocarul a pornit
din loc, iar eu am luat-o la goană în urma lui, crezând
că dacă flutur din mâini îl voi prinde mai ușor. Să nu-mi
ziceți că ați mai citit poanta asta! După ce am alergat vreo
zece metri, am auzit în spate vocea soției mele, strigândumă pe românește:
– Hei, ce te-a apucat, unde fugi așa?
Bine că n-am reușit să prind autocarul ăla și să mă
urc în el. Ghida pe care o crezusem a noastră era a altora.
Am rămas încă o zi la Sankt Petersburg, ca să
vizităm Țarskoe Selo și Peterhof. Le-am vizitat. La
Țarskoe Selo e un Palat de iarnă mai mic, numit Palatul
de vară, iar la Peterhof e un fel de Versailles secondhand, cu un canal care iese până în Golful Finlandei. Însă
mai important decât asta e că, în a doua zi, am luat masa
de prânz într-un mic restaurant cu specific local, undeva
la demisol, în apropierea casei lui Pușkin. Eram un grup
de vreo douăzeci de oameni. Ne-au luat în primire, de
la intrare, doi artiști, un bărbat cu armonică și o femeie,
îmbrăcați în costume tradiționale rusești, care după aceea
au cântat tot timpul Kalinka maia și Serile la Moscova.
Au încercat și câteva figuri de dans, în spațiul îngust
dintre rândurile de mese, nu prea le-a ieșit. La urmă, au
adus și au pus pe mese niște păhărele de plastic în care
noi, turiștii, urma să depunem un mic bacșiș – dar la ei se
numește altfel, am uitat cum.
Acum, să vă spun ce mâncare tradițională am
mâncat: borș cu sfeclă și alte legume, la felul întâi, iar
la felul doi, piept de pui cu piure de cartofi și salată de
varză. Mâncare mai proastă ca la Sankt Petersburg am
mâncat doar la un restaurant din Târgu-Jiu, pe vremea
când eram inginer stagiar.
Nouă
Acuma, de curând, când suedezii ne-au bătut iar
la fotbal, mi-am amintit de muzeul pe care l-au făcut ei
la Stockholm, ca să se laude că au construit un vas care
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s-a scufundat la prima lui cursă. Ba chiar, înainte de a ieși
propriu-zis din port. Fiindcă, la Stockholm, ieșirea din
port durează vreo trei ore. Dacă te uiți mai puțin atent pe
hartă, nici nu-ți dai seama că Stockholm e port la Marea
Baltică.
Îți trebuie mult tupeu ca să te lauzi cu un eșec. E
ca și cum antrenorul Cosmin Contra s-ar lăuda că l-au
bătut suedezii. Mi se pare că chiar s-a lăudat un pic, dar
nu mai țin minte exact ce a spus. Muzeul se cheamă, la
fel ca vasul despre care e vorba, Vasa (era numele casei
regale a Suediei), iar vasul ăsta, care ar fi trebuit să fie
mândria flotei suedeze, a fost până la urmă un fel de
Titanic al vremii lui, adică pe la 1628. Atâta doar că, spre
deosebire de Titanic, Vasa era un vas de război. Regele
lor de atunci, cred că vreun Gustav al-nu-știu-câtelea, și-a
cheltuit întreaga avere ca să-l construiască, iar la puțină
vreme după aceea, a murit de ciudă, deși istoricii susțin
că ar fi murit în bătălia de la Lutzen, în Polonia. Poate
vă întrebați, cu ce treburi în Polonia. Avea treabă cu
catolicii, în Războiul de treizeci de ani.
Dacă mergeți vreodată la Belfast, la Titanic
Museum, veți vedea cum englezii se laudă, la rândul
lor, că au construit un vas care s-a scufundat la prima lui
cursă. Am avut și noi un petrolier imens, Independența,
inaugurat de tovarășa Elena Ceaușescu cu o sticlă de
șampanie care nu s-a spart și, drept urmare, Independența
s-a scufundat la puțină vreme după lansare, dar măcar nu
facem un muzeu, să aducem acolo tot felul de fraieri și să
le cerem bani ca să-l vadă.
Altminteri, istoria Suediei e plină de momente
palpitante. De exemplu, dacă regele Gustav al III-lea
n-ar fi fost asasinat la o petrecere, una din capodoperele
lui Giuseppe Verdi, Bal Mascat, n-ar fi fost compusă
niciodată. Poate că în locul ei ar fi fost compusă alta, dar
cine suntem noi ca să le judecăm pe toate?
Lucrul ce mai distractiv, în timpul acestei ultime
zile a croazierei, a fost că am avut un ghid care vorbea
și rusește, și în engleză, deoarece în autocarul nostru
apăruseră și vreo zece turiști ruși. Spunea mai întâi ceva
în engleză, apoi traducea tot el în rusă, în așa fel încât,
la un moment dat, nu mai înțelegeam nimic. Probabil că
cineva găsise această soluție ca să mai facă economie de
bani – căci peste tot, ghizii erau locali.
Pe urmă am mai fost duși la Stadshuset, adică
Palatul Primăriei, în una din sălile căruia are loc banchetul
de după acordarea Premiului Nobel. Cu ocazia asta am
aflat că, încă de pe la 1540, țăranii aveau reprezentanții
lor în Riksdag, Parlamentul suedez, unde, ce-i drept, spre
deosebire de nobili și clerici, stăteau în picioare. Nu sunt
sigur, am doar impresia că pe meleagurile noastre, cam
în aceeași perioadă, turcii se simțeau foarte confortabil.
Fiindcă între timp ni se făcuse foame, autocarul
ne-a dus pe un deal, de unde se vedea bine bună parte
din Stockholm și unde am mâncat pe marginea drumului,

ca niște oameni sărmani, din pachețelele primite la
coborârea de pe vasul de croazieră. Bănuiesc că vă dați
singuri seama de ce n-am mai fost duși la restaurant.
Da, viața în Stockholm e scumpă, dar merită
trăită, mai ales vara. Palatul Regal, situat pe insula Gamla
Stan, e deschis vizitatorilor, fiindcă familia regală trebuie
să trăiască și ea viața pe care o merită. Despre colecțiile
de artă degeaba v-aș vorbi, trebuie văzute. În schimb, am
să vă spun ceva ce nu puteți vedea – și are o legătură
tangențială și cu noi. E vorba despre Weisse Frau, adică
Doamna Albă, adică fantoma Ducesei Agnes de Meran,
din familia Hohenzollern, care și-a ucis ambii copii, ca
să-și poată părăsi soțul și să se căsătorească cu contele
Albrecht de Nurnberg, degeaba, că după aceea contele a
părăsit-o. De câte ori fantoma ei apare în vreuna din sălile
palatului, urmează să moară cineva din familia regală.
Hai, că e doar o poveste, principele Radu al României nu
are niciun motiv să se teamă!
Pe undeva pe-aproape e și Muzeul Nobel unde,
profitând de timpul lăsat la dispoziția noastră, am intrat
și eu un pic – ca să mă obișnuiesc cu atmosfera, mai
știi? Cu ocazia asta, am făcut o poză pozei lui George
Emil Palade, singurul de pe acolo cu nume românesc. Ba
chiar, dacă ne uităm mai atenți la originile lui, vedem că
avea rude pe lângă Bacău, undeva pe Valea Zeletinului.
Pe urmă, am poposit la o terasă și am mâncat și noi ca
oamenii, bucurându-ne de soarele care bătea în partea
aceea a pieței atât de dulce și de plăcut! Fiindcă în Suedia
chiar și lumina soarelui e foarte scumpă... Pe urmă, a
apărut, fatalmente, autocarul.
Considerații finale
Un calcul meschin arată că excursiile pe vase de
croazieră nu sunt pentru clasa mijlocie. Dacă bogații au
iahturi proprii, iar clasa muncitoare nu poate visa decât,
eventual, să muncească pe un asemenea vas, întrebarea e
de ce mai există vase de croazieră și pentru cine. Pentru
fraieri. Există vase de croazieră exact pentru oameni
ca mine, dispuși sau motivați, sau convinși de alții să
plătească pentru a sta într-o colivie poleită, din care să
fie scoși la grămadă și duși la ședințe de hipnoză în grup,
unde li se arată niște chestii numite artă, istorie, tradiții
și alte ficțiuni. Am calculat după aceea. Numai factura la
telefon m-a costat vreo cinci milioane (vechi). Fiindcă am
uitat să dezactivez datele celulare, iar în Rusia roamingul e ceva de speriat. Am explicat la început cum costului
oficial i se adaugă pe furiș tot felul de alte costuri. Când,
ajuns acasă, mi-am consultat contul cardului de credit,
am făcut depresie. Cu banii ăia puteam să repar gardul,
ca să nu-mi mai fugă câinii în sat, să-mi construiesc garaj
și piscină și să-mi cumpăr un laptop nou, că ăsta la care
scriu chiar acum se blochează tot mai des. De asta-s așa
nervos!

de rerum natura
Ion MUREȘAN

Silvoiță cu gust de copilărie
Ocupațiile firești ale țăranilor și modestele lor
produse în casă au devenit subiect de Festival. Mai că
aș spune Festival-festiv. La mine în sat a avut loc nu
demult Festivalul silvoiței. Mă așteptam să fie un eșec.
Dar la poalele unui deal, sub semnul acesta, s-au adunat
câteva mii de oameni veniți din sate mai apropiate și
mai depărtate și, cei mai mulți, de la oraș. Ce magnet s-o
fi fiert în atât de banala silvoiță?
Aceasta e întrebarea la care încerc să-mi
răspund. Dar pentru asta trebuie să încep cu începutul.
Începutul, cred eu, e pe vremea când copiii de la oraș se
deosebeau mai ușor de cei de la țară. Pe atunci, dacă un
copil de la țară primea o ciocolățică, chipul i se lumina
ca o lună plină. În schimb, copilului de la oraș, indiferent
la ciocolată, îi luceau ochii la vederea unui măr roșu, a
unei cireșe sau a unei prune. Așadar:
Toamna, tata săpa în curte o groapă rotundă și
adâncă. Cam la o jumătate de metru de ea săpa o groapă
dreptunghiulară, pe marginea căreia mama punea pături
vechi, pentru stat la foc și învârtit. Cele două gropi erau
apoi unite printr-un tunel pătrățos, consolidat cu pietre
late. Astfel că cele două gropi erau legate printr-un fel
de portic de piatră. „Mineritul” se încheia prin săparea
unui horn îngust, cât un burlan, care ieșea din groapa
rotundă cam la jumătate de metru distanță. La sfârșit
tata aprindea în groapa rotundă un foc zdravăn, foc de
încercare a micii construcții subpământene.
Doi bărbați aduceau cu grijă cazanul de aramă,
cazan cu fundul rotund și roșietic pe dinăuntru, negru
și bombat pe dinafară, și îl așezau în groapa rotundă.
În el era pus un vârtej de lemn cu „pene” la capăt, pene
rotunjite (trei sau patru?) care lunecau perfectpe fundul
cazanului. Vârtejul era prins într-o stinghie cu gaură la
mijloc, fixată pe doi pari. De vârtej se atașa un băț lung
de lemn cu care vârtejul era mișcat, astfel încât penele,
rotindu-se mereu, să nu lase nimic să se prindă de fund
și astfel, Doamne ferește! să se afume.
Culesul prunelor era o operațiune neplăcută,
căci trebuia să stai îndoit, să cauți fructele viorii printre

5

cotoroaiele ierbii, în care ne juleam și ne înțepam
inevitabil mâinile. Cert este că prunele ajungeau acasă,
erau puse în ciubere și coveți de lemn, bine spălate și
curățate de gozuri. Seara se făcea clacă la dezghiocatul
prunelor. Mama cocea plăcinte sau palanețe și chema
vecinele cu copiii lor la clacă. Ne spălam pe mâini și
crăpam cu degetele prunele, scoțând din ele sâmburii.
Asta ne lua o bună parte din noapte. Mâinile lucrau,
gurile vorbeau vrute și nevrute, ca la șezătoare. A
doua zi, în zori, în cazan se punea apă (nu știu câtă)
și prunele, câte încăpeau. Tata aducea lemne uscate,
le punea pe marginea gropii dreptunghiulare și făcea
focul sub cazan. La început un foc domol, apoi tot mai
puternic. Vârtejul se urnea greu, apoi pe măsură ce
prunele începeau să fiarbă și se lichefiau, luneca ușor,
așa că puteam amesteca și noi, copiii. Cazanul începea
încet-încet să borborosească, să vorbească și să arunce
stropi roșietici afară, pe frunzele de varză pe care mama
le așezase din timp în jurul lui. Frunzele de varză de un
verde-alburiu formau în jurul cazanului un guler lat ca al
reginei Angliei. Treptat, pe mândrețea de guler regal se
depuneau stropi roșii de silvoiță, astfel că „regina” părea
proaspăt decapitată. Iar noi, copiii, luam pe deget câte un
strop de „sânge regal de silvoiță” și îi savuram dulceața.
Dar până ce minunea din cazan nu apuca să se îngroașe,
mama lua o farfurie și ne ospăta pe noi cu zeama aceea
dulce. Prunele grase nu se puteau dezghioca. Carnea
fructului era lipită de sâmbure. Așa se face că erau
fierte întregi, iar după ce deveneau lichide, erau trecute
prin strecurătoarea în care rămîneau sâmburii și cojile,
voavele. Acestea erau prada noastră, răsplata răbdării.
Le luam în gură și le sugeam dulceața până rămâneau
seci. Să nu mai vorbesc de sâmburii sparți între dinți
sau cu pietre. Mireasma lor și gustul dulce-amărui, dacă
există ierarhii ale gusturilor, rămân la loc de cinste în
memorie.
Mai târziu, tata și-a făcut la căuăcie un cerc de
bandă de fier cu patru picioare, pe măsura cazanului,
așa că totul de desfășura la suprafață. Încât stau și mă
gândesc: dacă în 50 de ani cazanul de fiert silvoiță s-a
ridicat din pământ deasupra pământului, nu cumva peste
alți 50 de ani cazanul va fi urcat pe acoperișul caselor,
iar peste alți 50 silvoița se va fierbe deasupra norilor?
Așadar: de ce vine lume foarte multă la
festivalul silvoiței de la Vultureni-Băbuțiu? Oh, nu
pentru un borcănel de dulceață, nu pentru aerul curat,
nu pentru o farfurie de gulaș! Silvoița a fost mult timp
ciocolata copilului de la țară. Ea păstrează în gustul ei și
imaginea cazanului din pământ, ca un submarin trecând
prin pământul lichid al memoriei, și focul ce-ți încălzea
genunchii de copil, și gustul sâmburelui de prună, și
poveștile din jurul focului... Oamenii se adună aici ca
să-și regăsească copilăria.

carmen saeculare
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rețele de socializare

Ofelia PRODAN

aveți tendințe exhibiționiste. vă expuneți
fără să conștientizați riscurile!
dimpotrivă, le conștientizez și mi le asum.
e singurul mod în care mai păstrez
legătura cu persoanele virtuale.
ați încercat să socializați cu persoane
reale, într-o ambianță plăcută?
da, dar eșecul a fost total. stima scăzută
de sine mă predispune la acte umilitoare.

stimă scăzută de sine
cum te raportezi la stima scăzută de sine?
ca o fetiță abuzată pentru prima oară
sexual de tăticul pe care îl iubește.
ca o adolescentă emo scuipată pe uniformă
de șmecherul liceului. ca o femeie abulică
dependentă de telenovele.
și cum crezi că vei depăși această
raportare improprie?
așteptând un el cu aură de salvator.
și dacă el nu există în realitate?
îl voi crea. cineva apropiat asupra căruia
voi proiecta calitățile reale ale unui salvator.
și când vei realiza că te-ai autosugestionat
și acel cineva e un om obișnuit
ca toți ceilalți? mă voi autosugestiona în continuare,
mă voi lega de fiecare amănunt
care îi conferă în ochii mei statutul de salvator.
realizezi că te minți programat,
cât crezi că vei putea să trăiești în această falsă
realitate?
până când voi conștientiza cu toată ființa
că sunt prizoniera spațiului meu kafkian și voi ceda
psihic,
dar asta nu e deloc o tragedie,
tragedie e când Jose o părăsește pe Marimar
și ea plânge pe umărul Esmeraldei.

așadar, ați ales să vă izolați, să vă urmați
micile tabieturi ale zilei, dar uneori frustrarea vă
aduce
în pragul isteriei. ce măsuri luați?
exact ce ați spus mai devreme, mă expun
pe rețelele de socializare, deși conștientizez riscurile.
și totuși o fac, altfel m-aș sinucide.
nu credeți că acest fapt e o formă de sinucidere
socială?
că vă autoexcludeți cu bună știință
din toate comunitățile reale și virtuale?
nu, nu cred. e doar o formă de a mă autoridiculiza,
perfect compatibilă cu stima scăzută de sine.
ajungem de unde am plecat. vă ofer o soluție
provizorie – încercați să gătiți o ciorbă sau o tocăniță,
gândurile negative se vor atenua.
îmi pare rău, dar creierul meu e deja ciorbă mixată
cu tocăniță încă din adolescență.
încercați să mergeți la cinematograf sau la teatru,
încercați orice vă poate scoate din rutina
asta sufocantă. am încercat și am realizat că joc
rolul unui psihopat care după ce își suprimă victimele
simte nevoia să-și facă un selfie.

turistul etern
să revenim la tabieturile dvs. din câte văd fumați
și abuzați de cafea. ați încercat să înlocuiți cu altceva,
de exemplu cu o plimbare prin parc?
cunosc parcul așa cum îmi cunosc propriul pat,
nimic nu mă mai poate urni, nimic nu-mi mai trezește
vreo curiozitate.

carmen saeculare
sunteți refractară la orice soluție pe care v-o propun.
nu, nu sunt. doar că le-am epuizat pe toate,
fără să schimb nimic concret în psihicul meu.
câteva momente care m-au scos din starea psihotică,
apoi am reintrat și mai puternic în aceeași stare.
vă propun altceva. timp de o săptămână
să călătoriți prin țară. să vizitați orașele turistice.
ceea ce am și făcut. din păcate, nu pot călători
la infinit, dar, recunosc, aceasta e cea mai bună
soluție,
cu precizarea că nu în țară, ci în Italia,
în orașele cu centru medieval din Italia. acolo,
uit total de problemele mele, parcă aș fi un alt om,
renăscut.
da, nu puteți fi turistul etern. nici nu vă recomand.
ba mi-aș dori să fiu și asta îmi propun.
cred că și dvs. ați alege acest mod de viață.
nu, eu sunt dedicată profesiei mele 100%. deși,
recunosc,
îmi place să călătoresc.
din câte știu, într-una din aceste călătorii
ați avut o tentativă eșuată de suicid. cum explicați?
prefer să nu explic, prefer să mă bucur
de faptul că nu mi-a reușit, în ciuda faptului
că ați putea crede că refulez
multe și că la un moment dat îmi va reuși.

și pari obosită. sărăcuța de tine, cred că nici nu
dormi de la învățatul ăsta! apăi, vor să vă distrugă de
tineri!
o doamnă cochetă cu un bichon coafat, vopsit roz,
cu fundiță albastră la gât. îmi spune mândră –
e băiețelul meu, un dulce, un scumpic, să-l pupe mama
pe boticul
ăla mic și umed! și îl ia în brațe. întorc capul. transpir.
Bubico a ajuns la locul lui, în Parcul Romancierilor.
un copil se dă în leagăn. apoi se urcă pe elefantul
galben
din plastic. mă vede și râde. mămica lui țipă –
ai grijă să nu cazi, cavalerule, te uiți de mic la
domnișoare,
îți fug ochii ca lu bețivu de tac-tu!
intru la mega image. îmi iau cafea și tutun.
o coadă ca pe vremea comunismului.
casierița e foarte nervoasă.
introduce greșit un cod. se isterizează. toți se
isterizează.
(din volumul în pregătire periodic reciclăm clișeele)

excese
nu așa. ai toate șansele s-o mierlești
de la cafea în exces, tutun și scris în ritm demențial.
o pauză, ceva, ieși afară, plimbă-te,
socializează cu oamenii reali, chiar dacă nu-s perfecți,
crezi că tu ești perfectă?
mă uit pe fereastra larg deschisă. un aer răcoros, plăcut.
rufele de la balconul de vis-a-vis colorate.
o pisică într-un copac, o pisică galbenă se joacă,
sare de pe o creangă pe alta ca o maimuțică.
ies afară. miros de shaorma, miros toxic de shaorma.
un boschetar cu barbă și figură de ascet.
îi dau cinci țigări. parcul e plin de băbuțe și copii.
bănci rupte, murdare, miros de transpirație, de urină.
o femeie mă abordează direct – ești studentă, nu?
se vede, semeni cu fata mea! dar ești cam cocoșată
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Ion POP

Fragmente  de  jurnal (8)
23 decembrie [1974]
Scrisoare de acasă, de la mama şi tata. Ca
de obicei, tata scrie pe ultima pagină, în limbajul
tradiţional al ţăranilor. Oricâte rezerve am avut, în
timp, faţă de dânsul – din cauza unei anumite durităţi,
a unei lipse de fineţe ce a întunecat multe zile din
viaţa familiei – a trebuit să admit că, în felul lui, ne
iubeşte, chiar cu o timiditate şi cu o gingăşie greu de
descoperit la prima vedere. În fond, e un om ce n-a avut
prea multe bucurii în viaţa lui, care a muncit animalic
fără să crâcnească şi a suportat cu destulă amărăciune
despărţirea de singurul mediu în care se simţea acasă, satul. E timpul să-mi interzic orice jignire la adresa lui,
să-i primesc ofranda modestă şi sinceră de dragoste aşa
cum e, şi să-i arăt şi eu mai multă căldură.
Mama îmi scrie ca întotdeauna cu discreţia
unei iubiri ce mi-a purtat-o mereu. Mă felicită pentru
premiul recent, „pentru mulţumirea ta şi a noastră că
ai realizat o lucrare de valoare” – şi mă întreabă dacă
ar putea folosi banii respectivi pentru acoperirea unei
părţi din datorii... Scuzându-se în mai multe rânduri,
mă îndeamnă să-i scriu lui I., care ţine mult la mine.
Îmi dau seama că, deşi nu vrea să se amestece prea mult
în viaţa mea, ar vrea să mă vadă odată aşezat în rost.
Ca şi bunicul, de altfel, care îmi aminteşte de fiecare
dată de vremea care trece... Au rămas, de fapt, toţi
nişte ţărani, cu nostalgia lor de echilibru şi ordine, cu
un sentiment frumos de supunere la legile acestei vieţi.
Sunt încă nişte dezrădăcinaţi care încearcă să acopere
o absenţă a comunităţii „neamurilor” cu imaginea
ei în mic: familia, pe care o vor unită, armonioasă,
bine clădită în tiparul ei. Ghicesc şi o nemărturisită
teamă de singurătate. Şi neliniştea părintelui ce-şi ştie
fiul departe, „înstrăinat”, pândit de primejdii. Toată

adâncimea obscură a sufletului ţărănesc o retrăiesc în
astfel de clipe, şi câteva rânduri scrise stângaci de o
mână mai puţin obişnuită cu cerneala sunt de ajuns
ca să mă întoarcă acasă şi într-un trecut fără vârstă. Şi
poate că acest fond ţărănesc ce-l păstrez în mine este
tot ce am mai de preţ.
Aflu, tot din scrisoarea mamei, că a murit
lelea Marişca, bătrâna croitoreasă din Mireş. Încă
un personaj din satul copilăriei dispare. N-o voi
mai întâlni pe femeia care întrupase, de când mă
ştiu, un fel de simbol. Dacă se petrecea ceva în
sat, lelea Marişca afla printre primii. Dacă trecea
cineva pe drum, prin faţa casei, spre Balta Nouă
ori spre biserică, îşi lăsa o clipă lucrul la maşina de
cusut, arunca priviri curioase spre trecător, punea
întrebări pline de nerăbdarea răspunsului. Pe stradă
mergea uşor adusă de spate, sprijinită în „ciocă”,
bastonul de lemn tare pe care-l avea de o mulţime
de ani. Şchiopăta încă din tinereţe, iar când cineva se
arăta în orizontul privirii, se oprea, sprijinindu-se în
baston şi ridicată pe piciorul cel sănătos, urmărindu-l
atentă ca o pasăre de pradă. Nu avea, totuşi, nimic
agresiv, singura ei „agresivitate” era a unei anumite
indiscreţii: curiozitatea o făcea să te împresoare cu
întrebări de tot felul, încât la sfârşit era peste putinţă
să nu-i laşi ceva din secretul la care râvnise. Stătea
mult, în anii din urmă, pe o bancă peste drum de casa
familiei ei, cu nepoţii mărunţi în preajmă. Tot mai
zbârcită, pielea palidă i se lipise de oasele masive,
vinele aveau pe mâinile ei mari reliefuri de vechi
rădăcini. De multă vreme nu mai avea nevoie de
ochelari ca să vâre aţa în ac, vederea îi revenise ca
în anii cei tineri şi lucra, la peste optzeci de ani, cu
o energie ce mă uimea. Câte rânduri de oameni, din
câte sate, va fi îmbrăcat cu mâinile ei, câţi kilometri
de pânză va fi împuns cu acul în deceniile lungi, de
dimineaţa din zori până noaptea târziu? Închid ochii
şi aud cum se destramă în scame subţiri, ca o zăpadă
a sutelor de vârste, nesfârşitele pânze multicolore sub
care te pierzi şi tu, paznic surâzător al drumului meu
printre umbre...
26 decembrie
A trecut şi Crăciunul. Invitat, în seara de
Ajun, la familia Baconsky, iar aseară la Oancea, la
Ambasadă. Mâncări româneşti, cârnaţi, sarmale, ţuică
maramureşeană fierbinte, deschizând sufletul spre
melancolii. Discul cu colinde ale Madrigal-ului, ca
un fel de întoarcere acasă şi în trecut. Apoi cântecele
lui Tudor Gheorghe, când senine, când sfâşietoare.
Reîntoarcerea lui Macedonski, pătrunzându-mă până
la lacrimi. Încerc să-mi închipui ce va fi simţit Mircea
Eliade ascultând acele versuri de înstrăinare şi regăsire,
el care a scris atât de zguduitor despre Dunărea visată
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şi interzisă. Când i-am oferit discul, în acel ciudat 14
iulie 1974, recunosc că am făcut-o şi cu gândul de a-l
tulbura pe acest om atât de legat de ţară şi de sufletul ei
adânc, dar pe care împrejurările nefericite îl silesc la un
fel de refuz ce-l crede demn, - nu ştiu cu câtă suferinţă.
30 decembrie
Tot n-am ieşit din Paris, cum îmi propusesem,
şi aş avea atâta nevoie s-o fac! Barbier nu mai pleacă
la Chamounix, deci va trebui să caut o altă soluţie.
Poate Reims şi Chalons-sur-Marne, o vizită la
părintele Nicolae Agârbiceanu. Până să mă decid, am
dactilografiat şi expediat la Tribuna discuţia cu Gaëtan
Picon, iar pentru Steaua am încheiat un articol pe
marginea numărului din Esprit pe decembrie, dedicat
Spaţiului textului. Încă o dată, senzaţia de secătuire
pe care mi-o dau acei tehnocraţi ai literaturii ce se
numesc Jean Ricardou şi compania. Nu mai ştiu să
contruiască decât scheme, indiferenţi cum sunt la
tot şi la toate. Şi mai vorbesc de revoltă, de ruptura
cu „ideologia dominantă”, revoluţionari de cabinet,
siniştri. Înspăimântătorul Arhipelag nu poate fi pentru
ei, desigur, decât un „paleo-text” - şi au inocenţa
stupidă s-o şi mărturisească!
31 decembrie
Ultima zi a lui 74? Atât de repede? Seara sunt
singur. Ascult muzică, între lumânările elveţiene de anul
trecut. Fug la televizor, să scap de teribila nostalgie ce
mă cuprinde. 1975 apare pe ecran, întrerupând o clipă
cântecul de pe altă planetă al Nanei Mouskouri.
2 ianuarie 1975
Încerc să-mi reiau lucrul, dar fără succes la...
articolul pentru Les Lettres Nouvelles. Telefonz acasă.
Trei minute fericite, ascultând vocea scumpă a mamei,
a Doinei. Toţi sunt la Cluj, bunicul e sănătos. Urc uşurat
în camera 65. Înainte de a mă culca, citesc câteva pagini
din Malcolm Lowry, Au-dessus du volcan. Se anunţă o
carte extraordinară.
3 ianuarie
M-am sculat abia spre ora 10. Căsuţa curierului
nu-mi oferă mare lucru. O ilustrată, doar, din Veneţia,
cu salutări de la prietenii italieni. Bunii mei prieteni din
ţară nu se obosesc să-mi scrie. Poate se vor urni după
ce vor fi primit cele câteva zeci de felicitări. Sunt un pic
amărât. Mai scriu câteva pagini din grozavul articol.
Am pus la poştă pentru Pierre Emmanuel numărul din
Steaua în care i-am tradus câteva poeme din Sophia,
însoţit de o scrisoare să-i cer o întîlnire şi-i propun un
interviu. Să vedem dacă va răspunde.
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Seara – văzut la televizor un bun spectacol
cu piesa lui Eugen Ionescu, Macbet. N-o cunoşteam.
O găsesc foarte caragialeană pe alocuri, de pildă în
discursul incongruent al ramolitului Duncan. Şi „nus vremile sub om...” din bătrânul Miron Costin. În
fond, în textul întreg este mult spirit românesc: toată
comedia istoriei, privită de un spectator ce-i cunoaşte
foarte bine preţul...
La telejurnalul de la ora 20, - Soljeniţîn în vizită
la Paris. Jenat vizibil de ziarişti. Sub reflectoare, o
frunte imensă şi barba de popă ortodox.
7 ianuarie
S-ar zice că e „Sfântul Ion”, dar sentimentul
sărbătorii care, acasă, ar fost foarte adânc, se pierde
aici aproape cu totul. Un singur semn, să-mi aducă
aminte că am un singur prieten: telegrama cu „La
mulţi ani!” a lui Mircea Zaciu. Altfel, ziua a trecut cu
multă oboseală. Pe la ora 9 eram la Jussieu, la cursul de
engleză, unde am găsit în sfârşit, un loc: decepţie. Nu
m-am ales cu prea mult. După-amiază, la cursul lui G.
Picon, despre Lautréamont şi suprarealism. Culcândumă foarte târziu, ca să mai adaug nişte pagini la articolul
(deja lung) pentru Les Lettres Nouvelles, am urmărit cu
destulă greutate expunerea. Iar seara – şedinţa lunară
de la Ambasadă: legi noi, iarăşi şi iarăşi, din ce în ce
mai „austere”.
8 ianuarie
Am lucrat toată noaptea. La ora 6,30 dimineaţa
am pus, în sfârşit, punct studiului, la pagina 28! Pot
dormi liniştit până la 11. Apoi, cursul de literatură, la
Censier, fără mare entuziasm, despre tradiţionalismul
gândirist. Revenit acasă, încerc în zadar să dorm.
Deschid cartea pe care am cumpărat-o ieri: Le
Manuel des inquisiteurs, de dominicanul din veacul
XIV, Nicolau Eymerich (inchizitor al Cataloniei),
şi discipolul de peste un veac şi mai bine, Francisco
Peña. Nu s-a dovedit a fi cel mai bun somnifer. Teribila
senzaţie că mă aflu în „arhipelag”. Fioroasă continuitate
a istoriei care, de n-am avea ştiuta „capacitate de
uitare”, ne-ar putea duce, numai gândind, în pragul
nebuniei. Din fericire sau din nefericire, pielea ne e
tăbăcită bine, iar timpanul nu se sparge de murmurul,
acelaşi, al veacurilor de sânge. Şi n-am citit decât
câteva pagini...
Încerc iarăşi să dorm. Şi iarăşi în zadar. Pe la
zece şi jumătate, sună telefonul: sunt chemat din...
România. O clipă de îngheţ lăuntric, - şi aud vocea
Doinei spunându-mi tremurătoare o veste groaznică:
a murit astăzi unchiul Ion. Mi se pare că n-am auzit
bine şi repet: cine? Acelaşi răspuns, clar, definitiv. A
căzut dintr-odată, s-a prăbuşit, - probabil un atac de
inimă. Mami a plecat în seara asta la Mireş, cu tata...
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Doamne, Dumnezeule! Mi-am pierdut glasul, şi toată
noaptea presimt că nu voi mai adormi. Un rău s-a
cuibărit în mine, o apăsare, o ameţeală de care nu pot
scăpa. Şi sentimentul unei absolute inutilităţi. Mă simt
gol şi părăsit într-o lume arbitrară şi necruţătoare.
Am scris atât de mult despre moarte în paginile
ultimelor zile, încât mi se pare că, undeva, chiar literele
cheamă moartea. Întunericul acesta dă târcoale prin
vecinii vieţii mele celei mai adânci, într-o ritmică
înspăimântătoare: a trecut mai întâi pe la lelea Marişca,
a sărit, ca un obstacol casa următoare, ca să intre la
unchiul – iar peste o altă casă se deschide cimitirul!
Sunt aşa de secătuit şi adânc bolnav, că nu mai
găsesc niciun reper. Mă las într-un fel de derivă obosită,
o disperare pe care nu ştiu cum s-o numesc. Mi-e groază
numai la gândul pustietăţii ce voi descoperi-o trecând
pe drumul de-atâtea ori bătut, spre casele altădată vii.
Ce va însemna acum totul fără acel bărbat puternic,
cu fruntea brăzdată adânc, cu vorba ascunzând mereu
un surâs? Casa mare din care am plecat ultima dată
lăsând-o înecată în muzica nunţii Letiţiei, în acei zori de
ziuă de august? Masa întotdeauna pusă pentru oaspeţii
care eram, cei înstrăinaţi în departele oraşului, reîntorşi
printre ai noştri, primiţi cu bucuria simplă a regăsirii?
Paharele lucind de vinul roşu şi ţuica aurie adusă din
pivniţă, vorbele vesele, râsul, planurile pentru un mai
târziu înseninat? Sau, acasă la bunicul, taifasul pe
grămada de lemne cioplite din faţa grădinii de flori,
pe când bicicleta pe care unchiul o folosea mereu în
anii din urmă stătea rezemată de stâlpul sur al porţii...
Şi vizitele, seara, târziu, în căsuţa scundă de vară, ori
dimineaţa devreme, când soseam de la Cluj, ca să fim
salutaţi mai întâi de el. Şi atâtea drumuri spre gară,
la plecare, pe care am fost conduşi de fiecare dată, şi
îmbrăţişările cu nodul în gât al emoţiei despărţirii şi cu
nădejdea în ochii umezi, a revederii? Şi ograda pustie şi
ea şi toate lăsate în părăsire, în absenţa braţului tare care
le ordona, şi mândria de a avea cel mai frumos porumb,
grădina cea mai îngrijită? Dar acele toamne superbe
pe „coastea viei”, la culesul de struguri, când neamuri
şi fini se adunau să dea o mână de ajutor? Toate astea
şi încă altele, devenite dintr-odată amintire. Iar noi,
plecaţii din sat, regăsind tot mai puţine rădăcini, tot mai
multe şi dureroase umbre. Pe bătrâni e trist să-i vezi
trecând, dar te împaci până la urmă cu gândul trecerii
lor, logica însăşi a stingerii te consolează. Niciodată
n-am trăit însă atât de dur sentimentul injustiţiei morţii
ca acum, când un om încă tânăr, umplând cu fiinţa lui
un timp ce mi se părea de neatins de moarte, dispare
în nimic.
- Atenţie, nici tu nu eşti intangibil! O
neînsemnată, neauzită explozie e de ajuns pentru toată
tăcerea de mai apoi. Nesfârşită, indiferentă, indiferentă,
indiferentă.

11 ianuarie
Doi ani de când am venit la Paris. În starea de
dispersare amară în care sunt de câteva zile, nici nu
trăiesc emoţia „aniversării”. Nopţile trecute au fost
nişte ore de coşmar. Ziua mi-am petrecut-o în rătăciri
absente. Iar astăzi în cutia de scrisori găsesc în plicul
de la Mircea Zaciu numai singurătate şi amărăciune.
Mă îndeamnă – a câta oară? - să nu uit că trebuie
să şi trăiesc acest timp care trece şi de care îmi va
părea odată foarte rău. Are dreptate, desigur, dar mă
regăsesc aşa de greu şi am de atâtea ori senzaţia că
totul e degeaba. Să nădăjduim, totuşi, în zile mai
bune.
14 ianuarie
Am vizitat-o astăzi, spre seară, pe Colomba
Voronca. Era spre ora şase când am ieşit din sala
de şedinţă de la Grand Palais, după cinci ceasuri de
răbdătoare ascultare a unor interminabile discursuri.
Doamna Voronca mă aştepta de vreo oră în
faţa televizorului; se încheia o emisiune-interviu cu
Geneviève Tabouis. Primisem cu câteva zile în urmă
o scrisoare în care mă chema să discutăm o chestiune
crezută foarte importantă. Şi, de fapt, mi-a prezentat
proiectul actului prin care, la stingerea ei şi a lui
Saşa Pană, aş deveni singurul în drept să mă ocup de
editarea operei lui Voronca în România, revenindu-mi
toate drepturile de autor. Sunt emoţionat de această
mărturie a prieteniei şi a unei încrederi pe care foarte
puţini mi-au arătat-o până acum. Este şi sentimentul
că asist la un spectacol al unei teribile singurătăţi.
Mi-a vorbit mult despre moarte, - are de gând să
răscumpere, cu banii adunaţi, mormântul lui Voronca,
evitând aruncarea osemintelor în groapa comună, în
vreme ce rămăşiţele ei vor lua calea Facultăţii de
Medicină, la care a lăsat o scrisoare în acest sens.
Amărâtă de purtarea familiei Marius, care a uitat-o
cu desăvârşire. Nemulţumită şi de purtarea editorilor
români – în speţă Marin Preda – care au aşteptat
intervenţia lui Jean Rousselot ca să rezolve chestiunile
de mărunte finanţe puse de apariţia Manualului de
fericire perfectă la Cartea Românească. După vizita
în România, J.R. i-ar fi spus următoarea propoziţie:
„Nu se poate face nimic cu românii!” Ar fi întâlnit în
ţară mereu aceleaşi figuri, acelaşi comitet al Uniunii
ce se înghesuia peste tot, cu oameni interesaţi să fie
publicaţi ei în primul rând în Franţa, făcându-i, din
cauza asta, o curte exagerată... Îmi imaginez fără mare
greutate situaţiile penibile.

evocări
Virgil STANCIU
Dor de Alexandru Vlad
Au trecut mai mult de cinci ani de la dispariția
fizică a lui Alexandru Vlad, dar fantoma sa binevoitoare
continuă să bântuie în acea zonă a orașului pe care și-o
marcase ca teritoriul lui, colțul cu Librăria Universității,
coridoarele Filialei US, spațiului vechii „Arizone”, unde,
vai, funcționează acum șaormeria „Mesopotamia”. Atâta
doar că este vorba de un Sandu Vlad alcătuit din abur
sau fum. Năluca lui mi se mai arată în vise și, deseori, în
clipele de meditație prelungită. Chiar așa să fi fost? Atât
de simplu și frustrant se va fi săvârșit o prietenie care a
durat mai bine de trei decenii? „Not with a bang, but a
whimper”, cum spunea, memorabil, T. S. Eliot? Blajina
figură a prietenului meu îmi stăruie în memorie și nu o
dată, din transcendent, mă ispitește la dialoguri de soiul
celor pe care le aveam când eram împreună pe aceeași
parte a „the thin red line”.
Nu pot susține că prietenia noastră a fost una
pur literară, cu toate că ne-a apropiat în primul rând
dragostea față de cărți și fascinația misterelor creației.
Dincolo de curiozitatea inițială – de a vedea cum
anume funcționează un creier de scriitor – m-a fascinat
la Sandu Vlad, cu timpul, caracterul lui, tipul lui de
inteligență, sentimentul de autentic pe care îl insufla.
Totuși, deși a făcut de toate în prea scurta sa viață,
Alexandru Vlad a fost în primul rând un om al cărții. Și
atunci când își câștiga pâinea zilnică la unicul anticariat
din Cluj, ca vânzător, și atunci când își concepea și
așternea pe hârtie povestirile și romanele, și atunci când
traducea, dar și atunci când, la cafenea, se lansa în câte
o interpretare originală, nu o dată surprinzătoare, a câte
unei cărți care îi stârnise entuziasmul. L-am cunoscut
în perioada când își desăvârșea studiile universitare, iar
primul tip de relație între noi a fost aceea de student
– profesor. M-a impresionat atunci făcând dovada
unei cunoașteri temeinice a literaturilor de expresie
engleză, din care, mai târziu, avea să tălmăcească unele
titluri, câteva dintre ele chiar fundamentale (Joseph
Conrad, Sub ochii Occidentului, Graham Greene,
Puterea și gloria). Traducătorul Sandu Vlad ar merita
o discuție aparte: îi plăceau autorii dificili, un Melville,
un Faulkner, un Henry Miller. Muncea la traduceri în
paralel cu realizarea scrierilor proprii, părerea mea fiind
că această îndeletnicire îl ajuta să se simtă scriitor și în
pauzele uneori prelungite dintre conceperea și realizarea
operelor în proză originale. Așa se explică, poate, și
faptul că traducerile sale în volum sunt mai numeroase
decât titlurile originale. Textelor transpuse din engleză
le dăruia o haină românească la fel de firească și de
elevată stilistic precum cea a scrierilor sale originale.
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Din păcate, și cazul lui dovedește că îndeletnicirea de
traducător incumbă riscuri: două dintre traducerile sale
voluminoase și dificile, un Richard Henry Dana și un
Henry Miller, au rămas nepublicate, în ciuda faptului că
fuseseră insistent solicitate de prezumtivii editori.
Discuțiile pe marginea operelor literare nu
aveau la Sandu nimic șablonard și dezvăluiau un interes,
aș spune, de ceasornicar: cum era meșteșugit textul,
cum se obțineau efectele dorite. Era limpede că mai
tânărul meu confrate meditase îndelung la problemele
diegezei și că îl pasionau. Cu timpul, distanța dintre
noi (chestiune și a diferenței de vârstă) s-a micșorat
și am ajuns amici, iar cadrul discuțiilor literare s-a
schimbat și el: în locul bibliotecii și al sălilor de clasă,
cafeneaua (firește, „Arizona”) sau modesta garsonieră
a prozatorului, atât de strâmtă încât nu încăpeau în ea
decât un scaun, eu trebuind să șed pe pat, și o bibliotecă
destul de impresionantă deja. Convorbirile de seară
cu Sandu Vlad aveau un efect liniștitor (datorat,
cred, celebrului calm al preopinentului), dar și unul
optimizant, însuflețitor, întrucât îți deschideau pofta
de lectură și îți puneau la dispoziție unele perspective
inedite asupra meseriei de povestitor și a nobleței
acesteia. Adevărul este că, discutând despre o carte sau
alta, noi doi nu făceam decât să ne extaziem. Căci nu
mai era un secret pentru mine faptul că prietenul meu
mai tânăr era un prozator înzestrat, sortit unei frumoase
cariere în literatura română tânără. (Mult mai târziu am
aflat că își făcuse ucenicia scriitoricească pe băncile
liceului „Ady-Șincai”, împreună cu alți tineri aspiranți
la gloria literară, în mijlocul cărora făcea figura de
șef de școală). În acele vizite de care pomenesc m-a
impresionat meticulozitatea cu care Prozatorul (cum îi
spunea prietenul lui de suflet, poetul Ion Mureșan) își
planifica textele, pe niște planșe mari, atârnate în fața
biroului și divizate în pătrate corespunzând secțiunilor
și capitolelor, în așa fel încât nici un fir să nu rămână
nelegat în urzeala întregului, iar redundanțele să fie
evitate. O altă deprindere a sa era notarea diferitelor
fragmente de viață cu potențial epic în carnețele groase,
cu un scris mărunt – obicei ce-mi era deja familiar în
urma prieteniilor studențești cu romancierii Radu Mareș
și Augustin Buzura. Alexandru Vlad se deosebea de
alți creatori din generația sa prin faptul că își formase o
conștiință literară modelată nu atât după autorii francezi,
cât mai mult după cei anglo-americani, pe care, probabil,
îi simțea mai afini, mai înrudiți cu el tematic și stilistic.
Îi admira mult pe Joseph Conrad, Graham Greene și
William Faulkner și-i ridica în slăvi pe nuveliștii care se
situau la înălțimea exigențelor sale estetice: John Updike,
William Trevor, John Cheever etc. În plus, îmi ziceam
eu, beneficiase de un traseu al vieții asemănător cu al
prozatorilor americani din generația lui Jack London
și a beatnicilor. Suficiente motive, îmi spuneam, citind
la Medicala III, unde eram internat prin 1982, volumul
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său de debut, Aripa grifonului, ca să pun toate jetoanele
pe pătrățica lui. Cărțile care au urmat, nuvele și romane,
mai târziu publicistică și eseistică, au dovedit că nu îmi
asumasem un risc prea mare. La romanul Frigul verii
(1985) am avut și eu o contribuție mică: i-am împrumutat
autorului cartea lui William Shirer, The Rise and Fall of
the Third Reich, ca să culeagă din ea date despre epoca
descrisă, iar în Curcubeul dublu (2008) piesa centrală,
zguduitoare, se bazează pe ceea ce i s-a întâmplat
mamei colegului meu de clasă Giovanni Horotan, ucisă
sălbatic în satul lui Sandu Vlad, Mihăiești. În ultimii
ani de viață, prozatorul Alexandru Vlad a manifestat o
oarecare reticență față de scrierea romanelor, susținând
că publicul cititor, considerabil micșorat și pasionat de
politică, nu mai citește proză și preferă publicistica (încă
un domeniu în care Sandu Vlad excela). Nu am fost de
acord, ci l-am „presat” să ducă la bun sfârșit romanul
la care lucra cu intermitențe, iar acesta, odată publicat,
s-a dovedit a fi capodopera sa: Ploile amare din 2011.
În dedicația pe care mi-a scris-o pe această carte, Sandu
spune: „Cu toată prietenia, dlui Virgil Stanciu, acest
roman pe care l-am scris și după multele presiuni la care
m-a supus.”
Personalitatea lui Sandu Vlad era complexă și
destul de dificil de definit în toate fațetele ei. Totuși risc
să menționez câteva trăsături evidente pentru oricine
petrecuse câtva timp în compania lui, de fapt vizibile
de la bun început. Era un om simplu, abordabil, chiar
prietenos. Avea un talent invidiabil de a lega prietenii:
cunoștea o mulțime de persoane din toate domeniile
de activitate, de la confrații scriitori la profesorii
universitari, de la tehnicienii și meșterii de toate felurile
la funcționarii mai mărunți sau mai importanți. Cu toată
lumea se purta firesc, fără urmă de condescendență,
timorare sau ipocrizie. Politețea lui era desăvârșită, deși
nu-ți venea greu să detectezi uneori în ea o subtilă ironie
sau cel puțin o încercare de a-și coborî interlocutorul
până la un nivel normal confortabil, dacă acesta se
dovedea a fi cu nasul pe sus. Dar și o auto-persiflare.
Mărturii despre generozitatea lui ar putea depune o
mulțime de oameni, de la cei de o vârstă cu el, pe care
îi povățuia sfătos într-ale scrisului, la persoanele mai în
vârstă, cărora le făcea fără să ezite servicii importante.
Mintea lui ageră desprindea fără greș esențialul din
orice situație, dilemă sau enigmă, iar argumentația sa
era impecabilă. Era un bun observator al oamenilor și
al mediului, un redutabil psiholog și un poet disimulat.
Ca prozator, făcea dovada unei autoexigențe lăudabile,
poate responsabilă pentru intervalele mari la care i-au
apărut cărțile, în special romanele și povestirile. Sandu
era mereu în căutarea unui mot juste, adică a acelei
vocabule care să-i dea cititorului posibilitatea să vadă și
să simtă ca el. Dacă idolul său, Joseph Conrad, afirma
ritos că datoria lui de romancier era „to make you see”,
pentru prietenul meu, mai important era să-și facă

cititorul să trăiască aceleași emoții și sentimente care îl
călăuziseră pe autor în procesul creației. Judecând după
propriile afirmații consemnate în volumul lui Daniel
Moșoiu, Acordul fin, arhitectura narațiunilor era pentru
Sandu mai puțin importantă decât perfecta șlefuire a
unei fraze, a unui paragraf. „Problema cea mai mare nu
e povestea, ci cum o desfaci în elemente, în capitole, să
zicem, sau în unități mai mici decât capitolele” (Daniel
Moșoiu, Acordul fin: Convorbiri cu Alexandru Vlad, p.
77). Cititorul ideal, susține Vlad, se transformă într-un
fel de co-autor și cu cât investește mai mult din viața sa
afectivă, cu atât devine mai solidar cu cartea pe care o
citește. „... am învățat de la marii maeștri că există un
loc îngust prin care o întâmplare obișnuită poate să fie
paradigma vieții, paradigma comunismului, paradigma,
știu eu, tragediei, a crimei.” (ibidem) Prin astfel de
fante, romancierul descoperă o realitate concurentă și
încheagă o viziune subtextuală a lumii, surprinzătoare,
dar întru totul coerentă. Epifaniile presărate în text au
rolul de a face credibilă această realitate secundă.
Proza lui Sandu Vlad, am curajul s-o spun, nu
se va perima. Dar una este s-o citești ca pe o moștenire
literară și cu totul altceva să o parcurgi știind că autorul
îți este accesibil pentru a-ți da un plus de insight, cu
umorul său sfătos și cu ironia adeseori ațintită asupra
sieși.
Mi-e dor de Alexandru Vlad, de vorba lui
cumpănită, de aroma fumului din pipa sa, de părul lui
vâlvoi, uneori ascuns sub pălării sudamericane.

La mănăstirea Nicula

vatra-dialog
cu Simona-Grazia DIMA

Scriitorul ar vrea să fie auzit, să se facă
auzit de dragul celuilalt
– Dragă Simona-Grazia Dima, mulţumesc că ai
acceptat acest dialog şi dă-mi voie, te rog, să devin eu
pentru scurtă vreme „confesorul de tigri” şi-ţi propun
să pornim de la prezent: cum îţi merge, literar în primul
rând şi personal mai apoi, deşi cele două nu se prea
lasă despărţite?
– Dragă Francisko, se cuvine ca eu să-ți
mulțumesc, mă onorează aprecierea sinceră și entuziastă
pe care ai arătat-o dintru început poeziei mele, încât,
deși n-am stat față în față până astăzi, ne cunoaștem
parcă de când lumea.
Aș putea afirma că de o vreme, de fapt, îmi merge
bine, de vreme ce reușesc să scriu, într-un ritm susținut,
în mai multe genuri, ceea ce presupune, e drept, un efort
constant, considerabil. E, totuși, o aventură minunată săți urmezi vocația literară, chiar dacă, în același timp, și
un tur de forță. A fi scriitor presupune o mare cheltuială
de energie, precum și îmbinarea cu succes a unor laturi
neînrudite ale vieții. Bucuria cea mai consistentă din
acest moment se leagă de faptul că recentul meu volum,
Pisica de lemn pictat, a fost citit cu aplicație, fiecare
dintre autorii cronicilor având de adus ceva inedit,
unic, în comentariile lor. În consecință lecturile nu au
fost repetitive și nici artificiale sau forțate. Îți dă un
sentiment special să ai parte de asemenea ecouri, le sunt
recunoscătoare celor ce au scris despre mine, cu sincer
interes și noblețe. M-a surprins plăcut acest lucru și m-a
fermecat varietatea punctelor de vedere. Am simțit că,
prin acest al doisprezecelea volum de poezie de sine
stătător (mă exprim astfel deoarece am publicat până
în prezent și trei cărți cu caracter antologic), am ajuns
și la un reper de încununare a vocației: iată, tocmai am
obținut pentru el premiul Filialei București Poezie a
USR, iar înainte de asta, premiul național pentru poezie
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al Festivalului Vasile Voiculescu de la Buzău, precum și
premiul național pentru poezie al revistei Caligraf din
Alexandria.
Dar nu sunt deloc ahtiată după premii, cu sfială
îți fac aceste destăinuiri. După mine, premiul cel mare
este lectura, interpretarea a ceea ce ai izbutit să faci,
privilegiata intrare în sufletul celuilalt. Nu scriem
pentru a primi distincții, pentru glorie ori satisfacerea
orgoliului, nici din motive de meschină plăcere, ci
pentru a ilumina, sacrificial, o parte necunoscută a
conștiinței. Atunci când se scrie doar din hedonism,
plutește un pericol în aer: acela ca scrisul să-și piardă
rostul social și spiritual de a simboliza interogația
vie, protestul neîncetat, chiar dacă discret, față de
omogenizare ori gregaritate.
Poate că am neglijat răspunsul la întrebarea
privind latura personală a existenței, dar asta și dintr-o
anume perplexitate: observ mereu indistincția în care se
cufundă. Pentru o atenție centrată pe focarul metafizic al
vieții, s-ar putea ca vocabulele personal, personalitate
să aibă un sens neașteptat, inedit, surprinzător. Până la
urmă, așa cum spunea un maestru, e vorba de „tăcerea
care se retrage în propria-i sursă” și, cu cât renunți la
tot, cu atât devii mai personal.
– Ce nu-ţi lipseşte niciodată din casă? Pâinea?
Sarea? Piperul? Sau simbolurile lor? Te poţi lăsa dusă
de gând...
– Sper să nu mă pripesc afirmând că, din casă,
la propriu și la figurat, nu îmi lipsește nimic. A fost și
lecția mamei – să ne bizuim doar pe noi înșine, să nu
cerem nimic nimănui, mai degrabă să dăm decât să
cerem. Ne-am adunat deci în biblioteci nenumărate
cărți pe gustul nostru, pentru mai multe vieți, în ele
aflând răspunsuri la orice întrebări ne-am fi pus, dar
și o necontenită delectare. Evident, însă, răspunsurile
se coroborează cu veghea, acea intimitate continuu
activă din ființa noastră, cu cernerea operată de ea fără
încetare. În absența facultății de transfigurare, trăirea
nudă, precum și scrierea nu ar avea niciun sens.
– Mai ţii minte cum arăta primul tău text şi cu ce
sentimente l-ai scris? Pentru unii scriitori, mărturisesc
că şi pentru mine, textul acela devine reper şi marcă. Şi
un univers de drag de nostalgie, tocmai pentru că nu-l
mai am şi nu-l pot reconstitui, s-a contras într-un singur
vers. Ce a reprezentat pentru tine? Ce-ţi evocă?
– Pesemne va părea ciudat, dar nu mai știu exact
ce text am scris prima oară, întrucât literatura nu avea
pentru mine conotație solemnă. Spre a înțelege exact ce
am vrut să spun, cel interesat ar trebui să fi fost martor
la viața pe care am dus-o, una în cel mai înalt grad
ludică, alături de părinții mei scriitori. Binecuvântate
clipe, când luam totul în răspăr, dar cu inocență, fără
nicio nuanță de malițiozitate, încât nu rămânea nimic
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din latura serioasă a existenței (și, de altfel, am căpătat
convingerea că majoritatea necazurilor omenirii vin din
prea multă seriozitate). Este, din acest motiv, delicat să
precizez ce anume am scris, copil fiind, aveam caiete
pline cu mici poeme deloc complicate ori metafizice,
mai degrabă umoristice, legate de un univers concret,
populate cu personaje și conținând, după caz, observații
mușcătoare și îndemnuri paremiologice. Un text cu
caracter oficial din această perioadă, demn, poate, de a fi
pomenit, este sceneta Masca lui Lică, premiată, pe când
aveam șapte ani și jumătate, la un concurs de scenete
inițiat de „Teatrul de păpuși” din Timișoara, orașul
meu de baștină. Sceneta mi s-a jucat pe scena lui, în
cadrul unui spectacol mai amplu, intitulat Spectacolul
de miniaturi A. B. C. D. şi Elefantul Bimbo (regia:
Florica Teodoru, decor şi păpuşi: Ioana Constantinescu,
laureată a Premiului de Stat, ilustraţia muzicală:
Nicolae Boboc, artist emerit). După premieră, acesta a
fost filmat la Bucureşti şi difuzat pe postul naţional de
televiziune. Am mers și eu atunci în turneu, împreună
cu echipa teatrală, la București, unde am acordat un
interviu la Televiziunea naţională Danielei Anencov,
faimoasa, pe atunci, realizatoare a unei mult urmărite
emisiuni pentru copii. Spectacolul, în integralitatea sa,
a fost apoi prezentat în alte turnee derulate în ţară şi în
străinătate, chiar și după niște ani de la premieră, de
pildă în Italia, la Modena, într-o perioadă fastă, când
concertau acolo orchestra din Bologna, sub bagheta lui
Sergiu Celibidache, şi Orchestra BBC din Londra şi se
producea Teatrul „Insieme” din Modena. O companie
răsplătitoare pentru Teatrul de păpuşi din Timişoara,
ai cărui profesionişti devotați s-au prezentat excelent,
precum şi pentru creaţiile noastre, ale autorilor-copii,
trei la număr, semnatari ai scenetelor (numite în
program miniaturi, ceea ce și erau), deşi nu am fost de
faţă acolo! În acele clipe, eu, mezina, urmam studiile
liceale în anul întâi, iar celelalte două autoare trebuie
să fi fost deja studente sau tinere doamne, din păcate nu
am mai aflat nimic despre ele.
Am regăsit numeroase detalii, rememorate cu
nostalgie şi mândrie de teatrul timişorean, în publicaţiile
sale jubiliare (cum ar fi Teatrul de păpuşi din Timişoara,
1949–1974, din care am spicuit, retrospectiv, multe din
informaţiile de mai sus). A existat, cu promptitudine,
şi o bună primire în presa de specialitate: Dana Crivăţ,
cronicar teatral, afirma, în prestigioasa revistă „Teatrul”
(nr. 1/1967), despre întreaga punere în scenă (meritul,
repet, fiind nu doar al creaţiilor noastre, al celor trei
copii laureaţi, ci, evident şi în mod hotărâtor, al ştiinţei
de înaltă clasă a colectivului de specialişti ce au
conlucrat la reuşită), că a fost „un spectacol nu numai
încântător, ci [şi] pe deplin matur din punct de vedere
artistic”. Tot în acel număr de revistă au apărut şi două
fotografii – una a mea, în care m-am revăzut, cu emoţie,
la premieră, în chip de elevă la şcoala primară, alături

de celelalte două creatoare-copii, şi alta din spectacol,
cu marionetele jucând tocmai în sceneta mea, probabil
fiindcă avea o acțiune plină de haz şi beneficia de păpuşi
interesante, confecţionate cu un extraordinar bun-gust!
Le dictasem părinţilor totul, textul este aşadar
autentic. Păstrez invitația adresată mie de teatru la
premieră, ca unui adult, am primit-o (și onorat-o) cu o
atitudine de moșulică sfătos, experimentat, nu de (foarte)
tânăr aspirant. Pentru mine era firescul însuși să scrii și
să o faci bine – o chestiune mai degrabă administrativă
–, ținea de gestionarea unui talent hărăzit, a unei
vocații ce nu trebuia demonstrată, ci doar exersată, cu
sentimentul împlinirii unei datorii (plăcute, desigur).
Aspectul profesionist al întregii întâmplări este cel care
mi s-a impus, dându-mi şi astăzi satisfacţie, iar nu cel
spectacular, al succesului propriu-zis. Trebuie să spun
că, spre cinstea mea, strălucirea acestei întâmplări nu a
contat, am continuat să-mi trăiesc, cu modestie, viaţa,
fazele ei normale, unde scrisul se înscria disciplinat –
un fenomen ca oricare altul.
Sceneta se baza pe experienţa mea de copil: trata
despre un grup de animale de jucărie, săritoare și grijulii
față de „stăpânul” lor, frecventator al unei grădiniţe.
Îl învățau că ar trebui să fie mai glijent şi să se spele
regulat. Textul meu avea deci o propensiune practică, iar
această orientare (umoristică şi pragmatică) a coabitat
în chip firesc cu adevăratul meu lirism, înfiripat totuși
mai târziu, situaţie care mi-a dat de gândit: nu cumva
poezia este inextricabil legată de existenţă, de caracterul
ei intrinsec, iar nu un lux ori un ritual misterios?
Făcând un bilanț, mai precizez că nu a cântărit
deloc în alegerea vocației scriitoricești fericitul
eveniment legat de sceneta Masca lui Lică. Repet,
pentru mine nu era nimic deosebit, ci, dimpotrivă, un
fapt cu totul natural. Într-un fel, recunoașterea propriuzisă mi-a fost indiferentă. Ea putea lipsi, în vreme ce
scrisul, încununat sau nu de victorii răsunătoare, nu.
Dincolo de acest opus palpabil, textul primordial
semnat de mine și pe care îl știu doar eu coincide cu
spectacolul zilnic trăit în familie și a constat, după
cum probabil ai anticipat, în viața noastră însăși,
experimentată prin artă. Nimeni nu ar fi bănuit, nu ar
bănui nici acum, resursele noastre de umor și de voioșie,
din spatele unor măști sobre (de intelectuali). Eram tot
timpul puși pe șotii, imitam felurite voci și personaje,
inclusiv oameni politici, ne distram grozav. Ce greșită
idee, că literatura ar trebui să fie ceva grav, oficial!
După mine, ar fi suficient să ne aducă limpiditate și o
stare senină – simpla, intensa bucurie de a fi, chiar și
împotriva dramelor și a tristeții.
– Pentru tine, poezia are o definiţie aparte,
personală? Este un mod de existenţă, un text revelator
sau o confesiune mai mult sau mai puţin disimulată?
Sau toate acestea şi încă ceva în plus?

vatra-dialog
– Am încercat să înțeleg ce este poezia, dar nu
am ajuns la o concluzie definită, nici la una formulabilă
rațional ori satisfăcătoare pentru toți. Prin urmare nu
pot vorbi decât în nume propriu, în siajul celor trăite și
cugetate de mine însămi. Nu știm ce este poezia decât
atunci când, muți, o compunem, ceea ce poate fi un
indiciu al apartenenței sale mai degrabă la o stare de
spirit decât la o simplă înlănțuire de cuvinte. Așadar
ea ar constitui un mod de existență, nu ar putea ființa
în afară de noi, e un dat al conștiinței, inclusă fiind
în natura noastră esențială. Vorbind despre poezie, o
facem dintr-un unghi cu totul individual. Ea nu se dă
în lături să se înfățișeze, în răstimpuri, și ca un text
revelator, cu siguranță, dar se cuvine să precizăm că
fațeta revelatorie este una șoptită, discretă, cu atât mai
mult cu cât ceea ce se revelează nu este neapărat o
informație sau o dezvăluire de ordin personal.
Tentativa mea de a defini poezia (sau, mai realist,
de a tatona fruntariile ei) s-a concretizat, după cum știi,
chiar și într-o carte, intitulată Micelii solare. Conștientă
de fragilitatea noastră ca ființe tranzitorii, am întreprins
o căutare ce viza limitele cuvântului – nu în sensul
minimalizator, ci în cel pur pragmatic al termenului.
Pornisem de la evidența faptului că materialul lingvistic
este perisabil. Bunăoară, spectatorii englezi ai pieselor lui
Shakespeare ne invidiază pe noi, cei ce le putem viziona
jucate într-o limbă actuală, fiindcă noi avem libertatea de
a-l traduce, periodic, pe când ei sunt nevoiți să le asculte
într-o limbă arhaică pe care nu o mai înțeleg. Și atunci,
esența poeziei, cea care străbate veacurile, nu ține oare,
în ultimă instanță, de o emoție umană perenă? Tocmai
aceasta nu se pierde, ci transpare prin cuvinte. Uzând
(neapărat!) de cuvânt, poezia se strecoară însă dincolo
de el, în rezervorul unei emoții inepuizabile, cel puțin
asta intuiam scriind despre ea și voiam să știu care sunt
limitele cuvântului, adică până în ce loc transcendent
ne poate ea conduce (dacă poate...). Am senzația că,
purtându-ne într-un anume vârf al percepției, ea se
retrage, își aruncă hainele, cuvintele, vreau să spun, și
se topește cu totul, poate chiar în noi, într-o dimensiune
a noastră, dar prea puțin (sau deloc) vădită. Așa că nu
există poezie fără calda noastră participare și a încerca
s-o înțelegi dintr-un tratat de poetică e ca și cum ai vrea
să studiezi rechinii albi luând ca obiect al cercetării tale
carcasele lor, după ce ei au fost devorați de orci.
Unii critici foarte avizați se revoltă în legătură
cu insistența unor hermeneuți extaziați asupra laturii
spirituale a scrisului sau a oricărei arte, reamintind
necesitatea de a lua în seamă elementele constructive ale
operei, de a nu divaga înspre tendința ei ascensională.
Aceștia observă îndreptățit faptul că se abuzează
vorbindu-se, de pildă, de lucrările lui Brâncuși în absența
referințelor la aspectele strict sculpturale. Este foarte
adevărat. Când se întâmplă asta, se petrece un exces,
acela al subțierii artei, al eludării integralității sale, ce
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ține, cum ne spunea T. S. Eliot, simultan de măiestria
artistică și de înălțare. S-ar cuveni deci să nu scăpăm
din vedere nimic, nici veșmântul artistic, dar nici clipa
dematerializării, iar aici mă refer la putința specifică a
poeziei de a ne da un brânci în neștiut, așa cum o face
un celebru haiku al lui Matsuo Basho, cel cu broasca
sărind în apă (cunoscut și sub titlul Iazul străvechi).
Ecoul acelui plonjeu este, cu siguranță, în acel mic
poem, la fel de elocvent ca partea vizibilă a construcției
sale. Literatura ne e indispensabilă fiindcă ne readuce în
minte natura noastră reală, foarte diferită de imaginea ce
ne-o facem despre ea. Pentru a ne azvârli acolo, ea are
nevoie să vină împodobită cu tot belșugul lumii, ca întrun soi de omagiu adus fertilității existenței, și nici nu ne
vom da seama cum va reuși să se dezbare totalmente,
spre a ne lăsa doar cu un gust straniu, după ce am pierdut
totul. Nu vom putea povesti despre asta, nu vom putea
înțelege, dar vom ști că doar împodobită și cizelată a
reușit să ne dea ghiontul; dacă nu ar fi fost perfectă și nu
am fi iubit-o, am fi refuzat să o urmăm și să ne prăbușim,
ca la un semnal, în ademenitoarea prăpastie.
– Ai trecut prin crize de creaţie? Dacă da, cum
s-au manifestat şi cum le-ai pus capăt? Sunt ca gripa,
trec de la sine?
– Nu am cunoscut ce înseamnă astfel de crize,
fiindcă n-am considerat scrisul un țel obligatoriu de
îndeplinit. M-am ferit să forțez lucrurile. Dacă simțeam
că nu pot finaliza un text, socoteam asta o provocare,
o binecuvântare (era prea complex ca să se nască
prematur!) și îl lăsam în gestație, fie și pentru douăzeci
de ani, citindu-l, firește, statornic și lucrându-l, până
în momentul în care, la auzul unui declic tainic, îl
socoteam mulțumitor. Situația de a nu putea isprăvi
pe moment un poem nu m-a întristat niciodată, din
contră, m-a stimulat, ca o partidă de șah sau o luptă cu
taurul în arenă. Intuiam uneori că poemul e rebarbativ
sau, șmecherește, se retrage insidios, iar eu trebuie
să-l vânez, să alerg pe urmele lui. Multe poeme de azi
conțin, topite, imagini sau formulări din trecut, deși
au devenit cu totul altceva decât ceea ce au fost sau
păreau să fie, inițial, și nici eu nu le mai pot departaja
de cele contemporane, nici măcar recunoaște, sunt
amalgamate într-un aliaj. Poți să spui că și aici există
un element ludic, joaca tipică scrisului continuă, dar
cu discernământul maturității. Adevărul este că am un
asemenea respect față de poezie, încât mi-e imposibil să
nu mă duc până la capătul unor intuiții – întâi neclare,
spre a le da formă inteligibilă.
– Cum scrii, ai un ritual, ore, zile? Sau scrisul
a rămas în forma sa liberă, fără program industrial,
comercial, de la ora la ora... Şi unde? Ai un loc anume?
Uite că revin cu gândul...
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– Îmi aduc aminte de spusele unui înțelept,
reticent față de literatura scrisă de scriitori și de
mâncarea făcută de bucătari. Am împărtășit întocmai
aceleași rezerve, am nutrit aspirația de a scrie nu ca
și când aș scrie, ci ca și când aș trăi. Poezia mea nu
izvorăște din intelectualism, ci din preocuparea asiduă,
unitară – în sensul că în ea mi-au convers toate forțele –
de a afla misterul existenței. Prin firea lucrurilor, nu am
un ritual infailibil, deși nu e rău, ba chiar e de ajutor să
ai unul, ca formă de disciplină.
Cu toate acestea, mă îndoiesc că ritualul exterior
ar fi cel ce îndeplinește chemarea cu succes a inspirației
sau măcar (dacă nu mai acceptăm existența inspirației)
a putinței de a da expresie, de a convoca o anume
dispoziție interioară. Totuși, să recunoaștem: ritualul
exterior o sprijină, încât este bine să-l cultivăm. Scriu
cel mai spornic dimineața, până la prânz, ingrat lucru,
fiindcă acelea sunt exact orele dedicate serviciului. Fac
în așa fel încât să mă trezesc devreme și să configurez
prima formă a textului. Un amănunt important:
poemele nu mi se ivesc nicicând în minte atunci când
mă decid să scriu, ci e invers: fug să le scriu după ce miau apărut în minte. Poemul nu-l trec direct într-un fișier
de calculator, nici după ce l-am frământat insistent în
minte, ci îl aștern întâi pe hârtie. Prin aceasta proclam
întruna, cu dragoste, în sinea mea, arhaismul poemului,
forma lui antică de existență, specificul său de străveche
jubilație, emisă în preajma unei cunoașteri ancestrale.
Exult să fac ceva diferit de stilul contemporaneității,
cea înaintând într-o „direcție complet greșită”, ca să
vorbesc în limbajul sondajelor de opinie. Prin contrast,
destule eseuri, de fapt majoritatea, le scriu de la bun
început la computer.
Hârtia mă inspiră, inclusiv caietele vechi,
hărtănite, pline de schițe neregulate, de crâmpeie lirice;
la fel, anumite pixuri și creioane, vechi încă din clasele
I–IV sau din gimnaziu. Un amănunt demn a fi amintit:
poezia îmi răsare în minte, cel mai adesea, înainte să
adorm sau când sunt pe drum sau când fac o treabă
gospodărească, de pildă curățirea legumelor, ea, se
vede, este parte din viața trăită, cum am spus, nu din
cea scrisă. Adaug o constatare ce răspunde, involuntar,
celei de-a doua întrebări a ta: casa, sub toate aspectele
ei, îmi dă putere, sănătate, entuziasm, este ermitajul
meu, unul deloc singuratic însă, ci populat cu personaje,
decoruri, gânduri.
– Crezi că scriitorul are nevoie de o strategie
pentru a se impune? Sau trebuie să se bazeze pe
valoarea textelor sale? După cum prea bine se ştie,
scriitorul nu-i un arendaş prea priceput al recoltelor
sale. Ar trebui să se încredinţeze unui agent literar?
S-ar putea găsi pentru poezie un asemenea sufletist?
– Scriitorul ar vrea să fie auzit, dar nu ca să se
impună. Doar să fie auzit, să poată împărtăși. Îndemnul

de a nu căuta fructele acțiunilor proprii, repetat în texte
inițiatice de odinioară, nu e vorbă goală. Să se facă auzit
de dragul celuilalt, nu al său, asta, da, e legitim. Doza de
miracol a vieții nu are cum să dispară, iar aici aș include
conștiințele apte să se pună într-o relație vibratorie cu
poetul. Unii oameni miraculoși ar putea, astfel, să-i fie
poetului, dar numai în acest caz, prieteni, promotori,
agenți literari, de ce nu? Oricum, doar valoarea textelor
ar justifica efortul, ar da substanță întâlnirilor mirabile
și ar constitui osatura întregului proces promoțional
imaginat de noi în conversația de față. Poezia se impune
rareori de la sine, dar, și atunci, nu întotdeauna prin
strategii bine puse la punct: mecanismele destinului sunt
cele ce contează, în ultimă instanță. Toți cei valoroși
vor avea în final succes, dar nu e cert dacă se vor bucura
de el încă din timpul vieții. Nici nu e important, există
un tâlc în injustiție și privațiune. Lipsa recunoașterii,
deși nedreaptă, ne scutește, precis, de niște neplăceri,
ne înzestrează cu înțelepciune și curăție. Puterea, știm,
corupe, ucide, iar succesul reprezintă și el o formă de
putere. E cel mai bine să te predai (într-un gest invizibil,
de abandon interior) poeziei, destinului tău, neuitând să
faci, desigur, în planul exterior, ceea ce este omenește
posibil pentru promovarea creației tale.
– Vorbeşti de multe ori tulburător despre părinţii
tăi. Ştiu că te-a preocupat mult creaţia lor. Ce rol au
avut în existenţa ta? Au fost modele sau modelatori?
Aspri sau îngăduitori?
– Voi repeta faptul că părinții mei au fost întradevar modele pentru mine, dar nu în mod demonstrativ
sau oficial, ci prin exemplul lor, prin pasiunea față de
cuvânt care îi anima și care i-a însuflețit viața întreagă.
Cum să nu le prețuiesc și cultura solidă, de învățăcei
ai unor monștri sacri ai culturii naționale, profesori
la universitatea bucureșteană – G. Călinescu, Iorgu
Iordan, Al. Rosetti, Tudor Vianu? În anii grei pentru
țară, când părinții mei au studiat la București (spre a se
cunoaște însă abia ulterior, la Timișoara), și alți dascăli
ai lor, precum Ov. S. Crohmălniceanu, Henri Wald,
Edgar Papu, supuși unor necesare clarificări astăzi,
au însemnat foarte mult pentru studenți, căci erau,
indiscutabil, veritabili oameni de cultură.
Părinții m-au respectat atât de mult, încât nu miau impus nimic. Tot ce am făptuit și am gândit împreună
a fost real, sincer, necontrafăcut. Tata, de altfel, era, prin
definiție, apedagogic sau antipedagogic, centrat cu totul
pe sine, îi era practic imposibil să se ocupe de altcineva,
așa că, orice inițiere aș fi avut, ea a fost indirectă, prin
ricoșeu, niciodată voluntară sau sistematică. Mult mai
activă și mai conștientă, în schimb, decât dacă ar fi fost
voită, fiindcă, astfel, eu nu m-am situat într-o postură
subordonată ori pasivă, ci în aceea de a analiza și
reconsidera în permanență toate aspectele propuse și de
a dispune de o reală putere de decizie.

vatra-dialog
El nu s-a gândit nici măcar o clipă să mă
forțeze în vreun sens. A știut dintotdeauna că sunt un
spirit independent. Chiar dacă, în unele privințe, a fost
pentru mine un antimodel (amintesc acest lucru pentru
a sublinia că nu am manifestat nicicând față de el o
venerație automată, mecanicistă), mi-a lăsat moștenirea
unei nesmintite credințe în cuvânt, a corectitudinii în
profesie. Mi-l amintesc, slăbit, suferind, aproape de
sfârșit, cum nu înceta nici atunci să noteze cuvinte și
asocieri lexicale din presă, dar și din proza sadoveniană,
fără contenire preocupat de evoluția limbii, de
problemele ei din prezent și din trecut. L-am evocat,
într-adevăr, în câteva ocazii, spunând ceea ce am crezut
nimerit să fie subliniat, reamintit; de asemenea, i-am
publicat numeroase poeme, impresionată să descopăr,
la moartea sa, o pungă plină. Nici mama, nici tata nu
m-au călăuzit spre literatură, cum, vai, au crezut unii;
dimpotrivă, ei m-au lăsat să hotărăsc singură, iar mama,
spirit tutelar, mi-a zugrăvit întregul tablou al riscurilor
asumate.
Despre mama am pomenit cu nestăvilită
afecțiune în destule rânduri. Ea mi-a dăruit vocația
poetică. Este o scriitoare talentată, romanul ei Darul
de nuntă ar merita să fie republicat și rediscutat. Proza
ei scurtă, interiorizată, de afinitate cehoviană, după
cum a remarcat Sorin Titel, urmărește dramatismul
unor destine umane căzute pradă fatalității. Până și
reportajele ei, pe care puțini le-au citit cu adevărat,
dar despre care au făcut remarci subtile Marcel Corniș
Pop, Lucian Alexiu sau Anghel Dumbrăveanu, conțin
fapte de viață autentice, dincolo de un timp anume, și se
ghicește în ele delicatețea, diafanitatea ce-i sunt proprii.
Mi-este tare greu să-i cuprind în cuvinte
universul, căci da, ea este un întreg cosmos, întruchiparea
vie a maestrului spiritual, înaintând încetișor, chiar și
acum, cu pași mici de iepuraș metafizic, spre mine,
pentru a-mi arăta înțelegere, calm vindecător și iubire,
cu ochii împăienjeniți de bunătate și compasiune față
de întreaga creație. Cum aș putea descrie o asemenea
ființă? Este poezia însăși, este credința neclintită în bine,
rațiune, valoare, justiție, este dovada vie a superiorității
spiritului, este puterea de premoniție și clarviziunea, dar
toate acestea în modestie, renunțare și deplin abandon,
nu arareori în lipsa expresiei verbale, doar cu puterea
extremă a minții și a inimii. Chipul său mă bucură, îmi
încep ziua privind-o în extaz, este epifania frumuseții,
mă ciupesc ca să mă conving că nu visez – acest tablou
de Leonardo Da Vinci se află în fața mea, iar eu sunt cea
mai norocoasă făptură de pe pământ.
Nădăjduiesc că nu exagerez afirmând că familia
a fost pentru mine un spațiu magic în interiorul căruia
am vorbit aceeași limbă cu prieteni – față de care am
datoria de a povesti, de a revela detalii, nuanţe, multe
din ele de ordin istoric ori social.
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– Ai scris, la rândul tău, mult despre poezia
altora. Exerciţiul critic te disciplinează? Te face să-ţi
schimbi în cât de mică măsură identitatea lăuntrică, are
influenţă modelatoare? Adaugă sau elimină, întăreşte
sau estompează tuşele portretului tainic?
– O întrebare sensibilă, care mă obligă să
ordonez datele problemei. Toate nuanțele menționate
de tine sunt virtual adevărate, dar aș lua-o cronologic,
pornind de la pasiunea mea înnăscută pentru critica
literară. Ori de câte ori citeam ceva care-mi plăcea, nu
numai poezie, căci am scris și despre proză sau critică
literară și eseistică, mă așteptam la delicii și mai mari
dacă aveam norocul să-mi fie pe-aproape sau să-mi cadă
în mână și o carte de critică despre volumul respectiv.
Nu știu dacă ți s-a întâmplat, savurând ceva, orice, din
lumea fizică ori a intelectului, să ți se pară formidabil,
dar să ai, în același timp, senzația că aștepți un gust încă
mai ispititor și, totodată, să presimți că niciodată nimic
nu te va mulțumi. Făcând o analogie, dar precizând
registrul, lectura hermeneutică nu e străină de o trăire
cvasitragică, fiindcă știi, difuz, că deții în sinea ta
ilimitatul și că nimic din cele finite n-o să-l umple,
nici n-o să-l reveleze pe de-a-ntregul. Trăiești acea
irepresibilă nostalgie a originilor despre care vorbea
Eliade, de constatat inclusiv în situațiile cele mai umile,
mai banale ale vieții noastre. Și atunci citești dintr-o
mulțime de perspective și nu te poți declara sătul. Nu
există un sfârșit al comentariilor, nu se va ivi nicicând
unul care să-mi potolească neostoita sete de înțelesuri
și semnificații; nu se pune punct niciodată. Nu scriu
critică spre a suferi transformări, dar, inevitabil, le
sufăr întrucâtva, fiindcă și ele fac parte din familia
prezentului, alături de care alunec în timp.
Dealtfel, cu toate că prețuiesc la superlativ rolul
social al criticului, sunt de părere, în egală măsură,
că, deși acesta nu are voie să facă niciun rabat de la
valoare și chiar în asta constă forța sa, în alte privințe,
ce țin de gust, de filosofie sau de imprevizibilul artei
și al vieții, pur și simplu, ar fi bine să dispună și de
multă îngăduință. Să nu fie încrâncenat, să nu impună
nimic, după ce și-a comunicat opinia despre un fapt
scris sau mai ales datorită acestui lucru. Atâta i-a fost
îndatorirea. În continuare să se liniștească, să lase loc
neprevăzutului, conștient că scena umană nu se termină
odată cu el, să se lase surprins de autori, provocat, să
admită că ei pot avea trăiri îndrăznețe, imprevizibile
și să fie mult mai atent la universul cultural și ființial
al artistului de care se ocupă. Există câțiva critici de
mare finețe în literatura noastră și sunt mândră că îi
cunosc (câțiva dintre ei au și scris despre mine). Grație
și lor cred în potențele literaturii române. Fără o critică
majoră nu există literatură de seamă. Ei, oamenii de
elită ai cugetării pe marginea creației, sunt capabili de
această atenție concentrată care îi face așa de sensibili
față de ceilalți, fără însă a-i înfeuda nimănui, fără a-i
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modifica în vreun fel, lăsându-i așa cum au fost și sunt,
liberi și nobili precum păsările cerului.
Revenind la ceea ce fac, personal, prin actul
critic, eu nu am practicat niciodată distanța interioară
față de autorii despre care scriu. Dimpotrivă, îmi place
să știu ce simt, din ce pasiuni, credințe, opțiuni se
revendică, nu este o atitudine ancilară, iar receptivitatea
nu mă influențează deloc în opinia mea. A ieși din sine,
a te avânta spre domenii tot mai largi ale cunoașterii,
iată, din punctul meu de vedere, provocarea supremă
a criticii.
Dacă m-a disciplinat ceva, și încă de o manieră
esențială, aceea a fost ocupația mea de redactor, depusă,
de fapt, pentru câștigarea existenței. O asceză dură, cu
bucurii discrete, aspre. Lucrând pe atâtea texte (ale unor
specialiști reputați, unii academicieni), am perceput
limpede logica necesară a unui discurs, am văzut
pe viu modul în care cunoașterea limbii și cultivarea
ei formează, direcționează gândirea. E o experiență
teribilă. Mult mai tare decât orice sport extrem. Grație
muncii pe text, printre altele, l-am înțeles pe Caragiale
de o manieră personală, intimă. Este un autor care
vorbește cumva din inima mea, de foarte dinăuntru.
– Care este proiectul tău cel mai ambiţios pe
care urmăreşti să-l duci la bun sfârşit în timpul ce vine?
Sau poate sunt mai multe, fiecare la fel de important...
– Sunt destule, în mai multe genuri literare, dar
merg odată cu mine. Nu are farmec să vorbim despre
lucruri nefinisate, de vreme ce nu suntem stăpânii
deplini ai vieții noastre. Trăiesc cu gândul permanent la
fragilitatea umană, la întorsăturile sorții și la smerenia
necesară.
– Ai scris şi publicat ceva ce azi n-ai mai face?
Chiar aşa, crezi că vârsta ne aduce vreun avantaj sau
totul este, de fapt, un handicap pe care nu-l putem
percepe ca atare? Fuga prin ani lasă în urmă lucruri
care trezesc regrete...?
– Nu, cele scrise și publicate până acum au izvorât
din imbolduri sincere. Treptat, am dobândit senzația
exersării treaptă cu treaptă în cadrul unui întreg; cred că
o lectură aplicată ar putea verifica acest lucru. Creatorii
au destine diferite. Unii se împlinesc la tinerețe, alții la
maturitate și senectute. Din perspectiva mea, dacă îți
păstrezi integritatea mentală și creatoare, este suficient.
Nici nu absolutizez ideea de timp. Nu vârsta aduce
vreun avantaj, ci spiritul nostru se limpezește prin anii
trăiți, meditați, astfel încât să se dăruiască din plin, să-și
prezinte, cu mai mult noroc și cu un plus de strălucire,
roadele, dacă așa stă scris. Despre cei aflați sub semnul
lui Saturn se spune că își află deplina realizare târziu în
viață, dar fără regrete, întrucât ființa dobândește o nouă
tinerețe.

– Există un of pe care ai vrea să-l faci auzit?
Stârnit de orice şi oricine, de oamenii obişnuiţi, de
literaţi, de redactori, de politicieni sau de... precupeţele
de la piaţă?
– Uneori aș prefera să nu văd, să nu aud.
Înregistrez, după cum și înțeleg sau intuiesc, multe,
dar nu am încredere că se rezolvă ceva cu spusul. Se
adâncește doar suferința, crește insatisfacția. În clipa
când criticăm, vehement, ceva, realitatea se schimbă
deodată în bine, iar noi rămânem întristați, răscoliți.
Oricând găsim, dacă vrem, lucruri pozitive de gândit,
de făcut, prin care opusul, răul, se topește de la sine.
– La sfârşit, întrebarea care mă salvează: teai aşteptat la o întrebare care n-a venit? Întotdeauna
rămân şi teme neatinse. Dacă există una la care ai fi
fost dispusă să răspunzi sau ai simţit nevoia s-o pui în
discuţie, i-am rezervat locul acesta. Ce întrebare ţi-ai
pune?
– Dacă m-ai întreba, de pildă, ce lucru nostim,
straniu sau aparte mi s-a întâmplat în ultimul timp,
am putea sfârși discuția noastră într-o notă degajată,
aproape cu umor, fiindcă ți-aș spune: mi s-a părut
extrem de interesant că, recent, un scriitor, apoi, după un
timp, încă unul, m-au întrebat: sunteți de la Buzău? Miam dat seama că accentul meu bănățean s-a estompat
și acum vorbesc o limbă literară cu caracter general,
nedefinit. Totodată, m-am simțit în țara lui Ionesco. Îmi
place absurdul, efectul său tonifiant.
Interogațiile încă neformulate vor apărea de
la sine, cândva. Îți mulțumesc pentru acest regal de
creativitate – să pui întrebări meșteșugite, stimulatoare
e o veritabilă artă.
– Îţi mulţumesc din suflet.
Interviu realizat de KOCSIS Francisko

Cu Ion Mureșan, la Mihăiești
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Nina CORCINSCHI
Emilian Galaicu-Păun: poeme din
grădina de rodii

...în care (grădină) „o femeie-și/ cultivă cica-/ (ci)
tricele made in/ Cântarea Cântărilor” – este o revenire
triumfală a lui Emilian Galaicu-Păun în „(bib)laica” temă a
erosului și a morții. Dragostea este tare ca moartea, axioma
pipăită pe toate p(h)ărțile ei livrești în cărțile anterioare,
cunoaște înA(II)Rh+eu / Apa.3D (Cartier, 2019) adevărata
ei măsură ontologică. Dacă în Arme grăitoare kamasutrele
scriiturii sunt exerciții erotice de textualizare a corpului și
corporalizare a textului („mângâiam trupul ei kaligrafic de
parcă aș fi urmărit, bifurcându-se-n copulative/ și subordonate,
o frază”), în A(II)Rh+eu biblioteca se transformă în mod
miraculos și, mai ales, emoționant într-o „pădure/ fermecată
și unde de jur împrejur, ᾿n toate tufele de păducel, printre
spini,/ înflorește pasiunea lui Merlin vrăjit de frumoasa
Niniane”. Pasiunea, născută „din prima frază – la prima
vedere” deține două elemente cardinale ale simțirii erotice:
adâncimea și fulguranța. Adică esența transformatoare, de
experiență-limită, pe de o parte și străfulgerarea emoției,
cu mirarea și revelația, pe de alta. Iubirea se esențializează
și îmbogășește în carate, trecând prin nesfârșite filtre
culturale, iar congruența dintre referința savantă, încărcătura
enciclopedică, grafica spectaculoasă și amprenta senzuală,
convulsivă, orgasmatică fac excepționalitatea acestei cărți.
A(II)Rh+eu recuperează – prin insolitare – arheul
iubirii în ecoul căruia vibrează transcendența, se aude ritmul
primordial din Cântarea cântărilor. Juisanța corpurilor nu
ține doar de pura plăcere ci, de această dată, de iubire și
transcendență. În mica moarte, povestea corpurilor devine
povestea ființei. A profunzimilor ființei. Mica moarte e, de
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fapt, o ieșire dincolo, în viața de după viață, e anticamera
(crăpătura din tavan, la Eliade) adevăratei morți. Așadar,
iubirea e ridicată la dimensiuni cosmice și proiectată în
scenariul unui continuum arhetipal, dar și reinventată la
modul absolut prin bibliotecile lumii. Gesturile ei sunt
incluse într-un circuit insolit de imagini și în noi scenarii de
semnificare. Astfel, mărul din grădina raiului e o rodie sub
înveliș de gutuie, reprezentările simbolice ale ademenirii
fiind manevrate cu o admirabilă lucidate estetică: „O
lucrare a mâinilor, pe dinăuntru, această brățară/ de granate
pe care o poartă sub piele, la încheietura/ mâinii care alege
din sângele tânăr, cu dezinvoltura/ unor fete, mărgelele,
mici grăuncioare de rodie – rară”.
Chit că este arondată poeticii postmoderniste
ironizatoare și relativizante, poezia lui Emilian GalaicuPăun păstrează iubirii vechea aură metafizică, rolul
ei întemeietor. Scenariul erotic se bazează pe topoii
consacrați ai erosului: privirea rănită („o privire complice
ce întemeiază, de jur-împrejur, lumi”), miraculoasele
coincidențe și predestinări („În noaptea/când mi te-/ au
zămislit/ să fi făcut/ și eu oare/ dragoste?/ sau versuri/ de
dragoste –/ altfel cum/ se explică/ legătura/ noastră, ca/ de
la cauză/ la efect”), idealizarea culturală a iubitei („lucrarea
mâinilor îi preface făptura-n Scriptură”), perspectiva morții
(.„..iar acum, c-am rămas peste noapte și fără privirea/ mea
străină, și fără vederea ta apropiată (să nu zic, mioapă!),/
n-am decât să-nchid ochii”). Spinii („o chestiune spinoasă,
iubirea”) și sângele, arma și rana sunt metafore fondatoare
ale iubirii – un „тяжелый крест”. Până a fi metaforizantă,
recurenta imagine a sângelui este una de sugestie concretă,
fiziologică. Sângele este agentul vieții, iar referința la acesta
ține de visceralitatea iubirii. Magnetizarea sângelui, prin
iubire, este o teorie medicală încă a anticilor. Iubirea trece
prin viscere și este purtată în corp prin sângele îndrăgostit.
Împurpurat și înfierbântat de iubire, sângele vitalizează
la modul radical – extatic și magic – întreaga ființă. Un
eroticon de o mare densitate culturală este și privirea.
Iubirea inițial „lovește” prin ochi „unde, prin frumusețe,
sunt/ vulnerabil”, provocând rana sufletului, cicatricea
voluptoasei suferințe: „niciodată/o ultimă/ privire-/ vederea
ta/ e-o cicatrice/ proaspătă/ pe care-o/ descojesc/ mereu/ să
nu se/ vindece/ de tine/ ochii mei/ à jamais!”. O rană (cea
dintâi, de la tăierea în două a androginului) – un implicit
simbol sexual – este însăși boala iubirii. Stihia acesteia nu
este pozitivitatea, ci negativitatea (după Hegel), ruptura de
nivel, negocierea acută cu moartea. Pericolul iubirii care
zguduie cu tandră violență temeiurile ființei (o „punere
în cumpănă a ființei” numește Bataille erosul) și pătrunde
în intimitatea cea mai adâncă a omului, transformând-o
zeiește, ia forma fizică a armei: „Ridicarea/ la putere,/ cum
ai în-/ șuruba unui/ coupe-papier/ o surdină,/ arma albă/ a
trupului/ se face-n/ mâinile lui/ armă de foc/ pe care și-o/
bagă tot, el,/ în gură – pe/ țeavă, viața/ & moartea/ trag la
sorți, o ruletă/ rusească/ I ӆoв you” (Coup de foudre).
Iubirea purtată în sânge are, așadar, patina

20

cronică literară

suferinței. Poetul nu permite revărsări sentimentale,
supliciul îndrăgostitului răzbate ca un parfum discret din
mantia culturală. Inclusă într-un ceremonial de tensiuni
semnificante intertextual, aproape savant, suferința are
o aură regală, respiră distincție. Poetul o concentrează și
esențializează în versuri limpezi, care-i păstrează intacte
esențele tari, sensul transfigurator („Nu mi-i că/ voi vedea/
într-o zi/ moartea cu/ ochii, mi-i/ să nu-i mai/ pe-ai tăi...”).
În A(II)Rh+eu, zeul neîndurător al iubirii este
Cronos. Timpul se măsoară într-o diferență de 3 decenii între
el și ea („Mladă tânără, tu/ eu, la vârsta de fier”). Obstacolul
însă este o izgonire care ademenește. Ceea ce împiedică nu
face decât să apropie și mai tare, pentru că „nu în ciuda, ci
grație – tot așa cum, din amonte-n aval, diferența/ de nivel
face râul să curgă – , și dragostea stă-n diferența de vârstă”.
Structura versurilor – din elipse, rupturi de ritm,
șarade lexicale, intercalări și îngemănări de litere (ca de
corpuri îndrăgostite) – sugerează o sintaxă a intimității
aflate sub vraja iubirii. Un discurs despre iubire trebuie
să se confrunte cu „încâlceala limbajului” (Barthes) și să
caute concilierea între simțirea care dă peste margini și
vorbirea care se retrage din calea fluxului erotic. Emilian
Galaicu-Păun preface sintaxa versurilor în șotron erotic în
spiritul ritmului spontan și imprevizibil al pasiunii, vestind,
într-un limbaj abscons, de rădăcinile organice, naturale ale
iubirii. În pădurea vrăjită a erosului susură vocea eternului,
promisiunea nesfârșitului. Lipsa verbelor de acțiune în
poezia lui suspendă fenomenologia iubirii într-un regim
al probabilului, al potențialului, al „povestei fără sfârșit”.
Poetul plasează în subsidiar sexualitatea, punând accentul
pe delicatețea senzației, configurațiile imaginare ale plăcerii,
ceremonialul estetic al voluptății.
Pasiunea pentru femeie capătă identitate și conștiință
de sine prin textualizare, în care se citesc deopotrivă semnele
viscerale și cele culturale ale erosului, făcând interșanjabile
scrisul, cerneala, cu sângele și ființa îndrăgostiților: „Câtă/
vreme/ scriu/ direct/ într-o/ ființă,/ să nu-/ mi fie/ respins/
țesutul,/ îi trec/ liniavieții/ din palmă/ ca semn/ de carte
–/ lucrarea/ mâinilor/ îi preface/ făptura-n/ Scriptură”
(᾿s Em…n). Impulsul erotic și cel scriitoricesc au la baza
metafizica procreației, în sensul pe care Diotima i-o explică
lui Aristofan, în Banchetul lui Platon, de esență nu biologică,
ci ontologică, de prelungire, prin creație, a fluidului vital
dincolo de moarte.
Cartea iubirii și a vieții face un tot întreg cu cartea
morții. A scrie înseamnă a te situa de partea erosului,
credea Roland Barthes. Dar și de partea morții, dacă
gândim moartea drept un acces la continuitatea ființei. Sau
drept un tribut plătit poeziei. Apa 3 D e o jelire a celor
plecați, cu care poetul are legături de „sângerneală” (sângecerneală). Un „pomelnic” al morților dragi, o anulare, de
fapt, a morții fizice prin renașterea lor în scriitură. E a doua
viață – textuală – pentru poeții evocați (Osip Mandelștam,
Ana Ahmatova, Maria Țvetaeva, Paul Celan, Gherasim
Luca, Yukio Mishima, Sylvia Plath, Rolf Bossert, Mariana
Marin, Eugen Cioclea etc.), unii uciși pentru poezia lor, alții

sinucigași din preamultul poeziei, cu toții martiri ai propriei
lor vocații. Timpul nașterii și morții lor iese din cronologia
fixă și intră într-o temporalitate molcomă a recviemului
poetic. O parte din poezii sunt dedicate mamei, amintind de
simplitatea și laconismul dramatic din Jurnal de doliu al lui
Roland Barthes.
Ca și poemele erosului, poemele thanatice mizează
pe compresii și esențializări. Sunt bijuterii ale elementarului
de mare adâncime emoțională și de generoasă cuprindere
semantică. În Lumină din lumină, una dintre cele mai
frumoase poeme ale stingerii, tragismul morții este sublimat
printr-o imagine de o rarisimă delicatețe și rafinament: „Cum
era/ topită de/ suferință,/ când i-am/ aprins o/ lumânare/ în
seara/ zilei de/ 8 martie,/ flacăra/ s-a întors/ cu fața/ la mama/
și, ușor,/ să nu-i/ sperie/ somnul,/ i-a suflat/ la ureche:/
«Stingerea»”.
În această poezie a erosului și a morții orchestrația
sensurilor își alimentează partiturile nesfârșite din modul
alchimic în care existențialul, trăitul și livrescul trec în text,
îmbrăcând insolite și originale forme grafice, reprezentări
estetice și ontologice. A(II)Rh+eu / Apa.3D este cartea totală
a unui poet excepțional.

Adina LUCA
Țara Papucia

Dialectica formă-conținut vizează un raport
incongruent în textele Doinei Ioanid: în cazul formei,
aceasta este configurată relativ simplu, fără structuri lirice
complexe; în schimb, conținutul este ermetic și relevă un
univers ludic, ce se vrea nu doar veridic, dar și autentic. În
acest raport, elementul comun îl reprezintă sensibilitatea și
inocența, cu care poeta jonglează permanent între planurile
pe care le expune în volumul cele mai mici proze*.
În ansamblul său, volumul surprinde o serie de
amintiri haotice. E un permanent flux al memoriei declanșat
de detalii, chiar în manieră proustiană, care, însă, pare să

cronică literară
unească sau să construiască, în final, un univers compact. În
același timp, tocmai această rememorare spontană aduce o
notă de autenticitate, în termeni sensibili și ludici.
Cartea este structurată în două părți, intitulate
Preambulare – Poemanvers și, respectiv a doua, Cele mai
mici proze. Prima parte punctează motivele principale și
pare să surprindă un oarecare moment prezent. Partea a
doua abordează mai amplu temele evidențiate anterior:
poeta le prezintă sub forma unor amintiri. Ele nu au titlu,
iar dimensiunea acestora variază de la o simplă frază până
la compoziții de până la două pagini. Elementul comun
este mereu instanța feminină care „povestește” și care este
constant într-un proces de reamintire.
Titlul direcționează deja orizontul de așteptare
ale cititorului. Deoarece sunt numite „proze”, la plural,
fragmentarismul este insinuat încă de la început. Cu toate
acestea, pe măsură ce avansează lectura, sentimentul indus
cititorului este cel de lecturare a unui jurnal. Instanța
feminină își aduce aminte de lucruri pe care le-a trăit,
care i s-au întâmplat, dar ne spune și ceea ce se întâmplă
acum, uneori chiar cu exactitate (ex. „Îl cheamă Lemi,
fumează Marlboro”). Mai mult, „micile proze” au lacune
în șirul evenimențial, fapt ce susține caracterul de jurnal;
pe parcursul lecturii se creează sentimentul că lipsesc
informații, ca și cum, în momentul în care poemele au fost
scrise, nu ar fi avut un alt destinatar în afară de cel care le-a
scris, deci pentru sine, și care, implicit, le-a trăit.
Continuitatea este dată, într-un mod mai evident,
de seria secvențială de povești din „Țara Papucia”. Papucii
reprezintă, de fapt, punctul central al întregului volum,
constituindu-se într-un simbol al maturizării. Întoarcerile
spre trecut configurează un traseu evolutiv. Instanța feminină
constantă devine aproape tipicul personaj central al unui
Buildungsroman. Papucii semnifică întocmai parcurgerea
acestui traseu, în sens activ, în devenire. Țara Papucia este
locul de apartenență al papucilor, un fel de „acasă”, loc din
care ea primește și o scrisoare, comunicarea fiind astfel
încă posibilă. Aspectul devine cu adevărat interesant dacă
ne aplecăm asupra felului în care este construit subiectul,
și anume, trecerile permanente de la prezent la trecut.
Se pornește mereu de la momentul prezent, apoi are loc
plonjarea bruscă în amintire, episod care se încheie de obicei
cu o concluzie ce reface legătura cu momentul inițial. Ea,
poeta, nu doar că menține o permanentă dialectică între
trecut și prezent, dar creează în paralel și o lume compactă,
de sine stătătoare. Țara Papucia este acest spațiu care există
chiar și fără amintire, independent de ea, ce are o autonomie
proprie și din care ea nu mai face parte activ.
Traseul parcurs metaforic în papucii ei este un
drum al maturizării, care începe din Țara Papucia, un fel
de țară de unde ar și proveni acești papuci și probabil și
instanța feminină și presupune mai mulți factori care duc
spre maturizare. Iubirea este parte componentă a acestui
proces, amintită doar episodic și niciodată concret. Există
o alteritate, un tu, care ocupă poziția persoanei iubite, dar
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și atunci când apare, el nu este construit ca un reper central,
ci mai degrabă ca o persoană care doar e integrată în cadru.
Copilăria reprezintă o altă temă resuscitată în volum. Spre
exemplu, „O fetiță aplecată, cu fustele suflecate, adună întrun pliu al fustei ceva ce seamănă cu un zâmbet strâmb, o cretă
muiată, o bucățică de faianță.”, continuată cu întoarcerea la
prezent „Fetițele de azi își adună problemele unde?”.
Un alt aspect poetic interesant este „jocul cu
cuvintele”. El nu se rezumă doar la specifice potriviri de
cuvinte (ex. un „tramvai care întoarce amintiri pe șine”),
ci și la întregi pasaje sau poeme în alte limbi, mai ales în
franceză. O astfel de tehnică ar părea în general ironică, însă
nu este cazul aici. Ideile nu sunt evidențiate printr-un limbaj
complex, însă poezia atinge teme complexe. Lacunele de
care aminteam mai sus se organizează în structuri textuale
încifrate, atât la nivel de enunțuri (ex. „Și tot ce li se întâmplă
sunt niște virgule, niște virgule nesfârșite”), cât și la nivelul
integralității poemelor.
Avem astfel de a face cu o poezie care place prin
simplitatea formei și prin aspectul complexitatea de substrat
a ecuațiilor imaginare. Cu toate că scriitoarea își redactează
textele în proză, volumul reunește o serie de poeme care
configurează povestea aceleiași entități. Este, deci, o poveste
spusă în poeme. Există și alterități (pentru a nu le numi
personaje), însă ele nu sunt relevante ca individualități, ci
ca părți componente ale scenariului liric. Alteritatea devine
aproape neimportantă, având rol doar în raport cu devenirea
eului liric, în construirea situațiilor în care acesta se află.
Doina Ioanid creează în cele mai mici proze un
univers autonom, cu un timp al său: păstrează un prezent care
dă veridicitate și care menține o constantă dialectică între
cele două spații. Autenticitatea poemelor este dată de această
dialectică. Deși temele abordate par banale, originalitatea
constă în construirea subiectului central, o individualitate
feminină care se construiește prin rememorare pe parcursul
volumului. Nu în ultimul rând, elipsele angajează în mod
direct cititorul și îl provoacă să completeze subiectiv spațiile
pe care poeta refuză să le controleze.
____________
*Doina Ioanid, cele mai mici proze, Editura Nemira, București,
2017;

Cu Ioan Es. Pop

cei ce vin
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Andreea POP
O struțocămilă ironică

Debutul sub pseudonim al lui Marion Bold, un „nume de
scenă” programatic, ținând cont de premeditarea livrescă a textelor
de aici, e, în totalitate, produsul unui fond expansiv. # e, mai mult
decât orice, un volum cu un elan al viziunilor desfășurate pe scară
largă, în care poeta joacă deopotrivă cartea decrepitudinii și pe
aceea a notației contemporan-ironice. Aș zice că se poate vorbi aici
de o strategie discursivă inteligentă, pentru că Marion Bold reușește
să țină un echilibru al contrastelor și să le exploateze spre beneficii
reciproce.
E drept, poemele ei înclină mai mult înspre confesiunea
retro (falsă, rareori asumată ca atare, căci joaca e o tentație mereu
prezentă), ca în Am avut un pian cu toții, de exemplu; pretextul
de aici – o odisee a materialului mai mult închipuită, elaborată
– prefigurează un poem amplu, de coloratură barocă, extrem de
stilizat în direcția detaliului decorativistic. E doar un caz, poemele
lui Marion Bold sunt pline de astfel de construcții megalitice, cum
e acela din Caii nebuni, ce deschide volumul – o alegere riscantă
pentru un debut, dată fiind magnitudinea& ambiția proiectivă
a textului –, desfășurat caleidoscopic și cu o evoluție aproape
prozastică. Programatică, aproape voluptuoasă prin amploare,
specialitatea poetei e, în mod clar, regia propriilor texte, pe care
le desfășoară cu mult entuziasm și le ține sub control cu o abilitate
de marchiză postmodernă stimulată de registre discursive vechi,
chiar și-atunci când versurile par că vibrează într-un regim al
improvizației. Portofoliul ei acoperă cu o (prea mare) generozitate
o serie de exerciții formale experimentale: de la jocurile de
cuvinte și rimele „scenetelor” din prima parte a volumului, la
indicațiile regizorale (uneori mai ales prin strategia discursivă a
tragediei antice, din primul poem, amintit mai sus), la inventivitate
lingvistică, în poeme ca Bucurețe, Transvort, sau Am o idee și, în
fine, la aprofundarea unor structuri poetice consacrate (Clusterele
din final) în cheie ironică, impresia generală e că Marion Bold vrea
să le facă pe toate.
Felul în care își dozează exhibițiile de acest gen – rareori
cu scăpări – o salvează, însă, de la derapaje prea evidente. Chiar
dacă uneori ceremonia procesării poemelor e obositoare (cazul
„monumentului ecvestru” amintit deja de două ori mai sus, din
poemul Caii nebuni), îi ies, de regulă, niște texte care în cele mai
bune părți au aerul unor fantazări old-school, pe alocuri ușor difuze,

ori risipite aleatoriu ca referențialitate, cu o armătură discursivă
pe măsură, și care surprind cu multă subtilitate și detașare niște
problematici mai serioase. Între ele, niște fine observații asupra
mișcării lumii din jur și a trecerii timpului, fine nu pentru că
Marion Bold ar miza pe o poetică a imperceptibilului în vreun loc
(n-are temperament pentru inefabile), ci pentru că preferă să le
mascheze sub forma unor rictusuri ale propriei fantezii cronotrope.
Pentru că, e clar, aici e de găsit una dintre mizele poemelor, în tot
acest spectacol al trecerii pe care Marion Bold îl organizează cu
fast și ironie, simultan, așa cum se citește în poemul Civilizația
subselenară, radical diferit față de tablourile vintage care îl precedă
(Poșeta cu mănuși de dantelă, mai ales, deși versurile prefigurează,
și aici, indicii actuale chiar în mijlocul decorului simulat vetust
– „Pe fundul poșetei din catifea de piele parfumată/ Privește-te
și întinde-o la loc încet/ Iar peste ea/ Închide poșeta cu zgomotul
acela de glonț surd/ Și ține-o laptop [...]”); interesant e că, lucid și
cu o dezinvoltură a frazării ceva mai accentuată, autoironic („Măngrijorez poetic puțin/ De Hawking/ Canalele discovery ne fac
tot mai subatei/ Dar foarte expansivi”) și volubil, textul introduce
pentru prima dată în volum, în paralel cu reflecții universalistfilosofice de genul celei citate, și ceea ce e, de fapt, preocuparea
undercover a lui Marion Bold. Dincolo de medalionale biografice
din primele poeme, care arborează în treacăt și cu un exces de
amănunte ornamentale o temă ceva mai personală, a familiei, aș
zice că the ultimate challenge pentru poetă e, de fapt, captarea
propriilor neliniști structurale.
# e, adică, nu doar un volum al derapajelor melancolizate
(uneori închipuite, alteori cu localizare propriu-zisă), așa cum ar
părea în primă fază, cât mai degrabă unul al încercării de a-și asuma
propria poezie cu toate dilemele și provocările care vin la pachet,
pe care o face printr-un soi de trubadurism postmodern: „La naiba/
Iadul, de fapt e rai, o gaură neagră/ De smoală stelară/ Iar viermele
celest un purgatoriu fizicesc/ Dar bine, domnule astrofizician,/
Autor al poeziei-teoriei despre tot/ Everything Hawking, nu mai
pot!// [...] Poeții unde naiba mai cobor când mor?/ Le-ai dus prea
departe zenitul/ Bolta cerească poetică e doar un ciur/ Misterul
inefabilului s-a developat, s-a devoalat/ Totul?!!!!/ Acum putem
avea polemici poetice intergalactice?// [...] Astronomia ta vastă/
Ne dărâmă poezia noastră/ Sau din contră?/ E-atâta poezie acolo,
dincolo/ De genunile din cer/ E-atâta mister/ E moartea în ralantiul/
Trăirii de geniu// Hawking, please/ Mai lasă-ne puțin abis/ Nu fi
enervant,/ Avem nevoie de neant!”.Așa se explică și numeroasele
referințe culturale (mai ales în Anaconda (preteritul este imperfect),
respectiv Oracolul), care susțin consistența livrescă a volumului,
chiar și în cazurile în care însoțesc niște pasaje irizate de jubilații
biografice.
Așa încât, falsele menuete ale lui Marion Bold,
înscenate cu multă atenție, gravitează toate, până la urmă, în
jurul temei livrescului, pe care poeta o descompune în mici filiații
(biografice, temporale, imaginare etc.) cu un elan totalizator,
cuprinsă de fervoarea propriului act poetic. Sunt texte care ard
până la capăt pe filamentul acesta cultural și care, așa cum zice și
Călin Crăciun în textul pe care îl dedică volumului (în Vatra, nr.
8-9/2019), lasă impresia unei voci poetice „bătrâne”, a unui debut
amânat. În orice caz, e un debut bine eclozat, care-și poartă cu
exuberanță masca disimulării și care, privit în rândul altor debuturi
mai recente, e de-a dreptul o zebră în mulțime. Experimentată ca
tonalitate & distribuție a materialului poetic, Marion Bold e, totuși,
debutantă cu acte-n regulă prin expozeul „traumelor” livrești la
vedere – între care crisparea față de propria ei poezie e prima.
#bufonlivrescsubacoperire.

cronica teoriei
Alex CISTELECAN
Blânda exorcizare a hipsterului interior

Ciprian State și Dinu Guțu au coordonat recent,
la editura Cartier, un volum colectiv drăguț, amical și
hipsteresc despre hipsteri și clasele creative*. Coperta
cartonată și prețul piperat al cărții (în ciuda finanțării
AFCN) constituie, probabil, umbra de cocălăreală ce
însoțește inevitabil acest fenomen, altfel cât se poate
de interesant, desigur, în limitele sale prestabilite de
relevanță.
Prin diverse interviuri cu hipsteri profesioniști
(manageri de cluburi, dj, depanatori de biciclete) sau
investigații antropologice avizate, cartea trasează atât
istoria locală și globală, cât și dinamica internă tensionată
a fenomenului hipsteresc – „trib urban firav, apărut [la
noi] după 2000”, dar care astăzi e pe punctul de a deveni
„cultură dominantă”, tipar socio-cultural ce combină
paradoxal elemente și pretenții de contracultură cu reușita
economică și statutul privilegiat, și care, structural și în
general, pare a fi definit de o contradicție fondatoare:
„condiția de a fi simultan în centru și pe margine, dualitatea
de-a te juca și de-a subcultura și de-a vrea și mainstreamul
sunt o condiție a hipsterului”, ceea ce face ca și focusul
analizelor din volum să oscileze liber între, pe de o parte,
vastitatea clasei de mijloc, aparent dominantă (măcar
cultural) și lipsită de un contur precis, și, de cealaltă
parte, nucleul tare al unei hipsterimi hardcore, puriste și
avangardiste, dar care, prin numărul și resursele sale, abia
de poate susține financiar câte un club de electro (pardon:
IDM – intelligent dance music) în București sau Cluj.
În cel mai consistent (acoperind aproape o treime
din carte) și informativ text din volum, Ciprian State
panoramează originile transatlantice și literatura deja
existentă pe marginea acestei figuri sociale, descrise
inspirat drept „flâneur extraordinaire al sofisticării
urbane”, refăcând totodată evoluția locală a fenomenului,
de la preistoria din anii ’90, cu golaniada din Piața
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Universității și rivalitatea rockeri vs. depeșari, până la
angajarea și recuperarea politică la dreapta a hipsterului
odată cu protestele anti-corupție și anti-stat social din
ultimii ani și instituționalizarea politică a tefelismului sub
forma USR.
Cealaltă axă conceptuală de bază a volumului
e livrată de textul lui Gabriel Troc, care oferă o foarte
bună problematizare a „clasei de mijloc” din perspectiva
comparativă a teoriilor marxiste și weberiene, și care
pune astfel în lumină rațiunile istorice dar și motivele
ideologice ce stau astăzi în spatele acestei categorii
discursive atât de gonflate.
Între aceste coordonate teoretice și istorice
principale, volumul oferă destule contribuții interesante:
eseul Elenei Trifan, de exemplu, despre funcția ideologică
și politică a practicilor și tehnicilor de „dezvoltare
personală”, supliment spiritual obligatoriu al paradigmei
neoliberale: „Pe măsură ce statul social este deconstruit
de privatizare, iar orice formă de protecție socială dispare,
cetățeanul devine complet responsabil de bunăstarea lui,
iar dezvoltarea personală îi poate oferi instrumentele prin
care să se ghideze în acest mediu”; Iulia Popovici, cu alt
text interesant, despre modul în care discursul și ideologia
flexibilității și independenței instituționale au fost asumate
și asimilate în practica artistică – teatrală în primul rând
–, ceea ce a legitimat și mai puternic flexibilizarea și
precarizarea, oricum deja în plină desfășurare, ale acestui
domeniu: „discursul mediului profesional [artistic], mai
ales al teatrului, s-a transformat dintr-unul despre accesul
limitat al tinerilor la contractele de muncă din instituțiile
publice într-unul despre virtuțile nețărmurite ale
antreprenoriatului… Percepția agenților reprezentărilor
artistice asupra propriilor condiții economice, „muncă”
bad vs „libertate” good, îi face agenți ai propriei renunțări
la drepturi sociale greu câștigate în exact același timp în
care îi face agenți activi ai acestei opoziții”.
O foarte bună analiză critică a fenomenului ongistic și a discursului „societății civile” din Republica
Moldova e cea oferită de Vitalie Sprânceană, care arată
cât se poate de convingător – i.e. cu un belșug de exemple
empirice, dar și cu o foarte bună instrumentare teoretică
a acestora – modul în care „societatea civilă a acționat
și acționează în continuare ca un aliat al pieței împotriva
statului și contribuie involuntar la demantelarea statului
providenței”.
Alte texte interesante – Mark Racz cu tradiționalul
(deja) și savurosul său rant despre concursul de
superscrieri organizat de Decât o revistă (ca mostră de
artă poetică și principii politice ale clasei creative);
și un interviu cu Costi Rogozanu, plin de observații
excelente dar puțin cam fulgurante, care privește istoria
fenomenului hipsteresc din perspectiva transformărilor
de infrastructură tehnologică survenite odată cu epoca
smartphone-ului și a netului la purtător, și care explică
astfel trecerea de la raportarea directă și oarecum mai
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autentică, „de amibă”, a consumatorului cultural local la
produsele MTV din anii ’90, la super-nișarea sa obligatorie
și dezvoltarea consumului indirect, de statut, de astăzi:
pur și simplu și totuși contrar așteptărilor, netul la purtător
și disponibilitatea aproape gratuită a consumului cultural
generalizat, în loc să deschidă orizonturi, sapă tuneluri și
nișe ireductibile pentru fiecare.
Între toate aceste contribuții interesante, plus
altele la fel de numeroase dar ceva mai puțin interesante,
textul cel mai bizar din volum e cel semnat de Florin
Faje și Norbert Petrovici, despre cafenelele din Cluj
și recenta lor revărsare spectaculoasă pe străzile din
centrul orașului. Textul pare a fi construit din două
demersuri dacă nu incompatibile, cel puțin paralele –
care coexistă deci fără a lămuri intersecția dintre ele,
dacă într-adevăr există așa ceva. Pe de o parte o lectură
statistică a fenomenului cafenelelor din centrul orașului
Cluj, cu ample tabele de date și descrieri amănunțite ale
modului în care informația a fost prelucrată, și din care
aflăm, desigur, fix ceea ce știam deja: altfel spus, mai
întâi despărțim analitic clasa de mijloc clujeană într-o
„lume bună” (etajul managerial și secretarial al clasei de
mijloc) și o „lume faină” (în care plasăm clasele de mijloc
„producătoare de cunoaștere” – IT-iști, universitari, artiști
–, amalgamare destul de forțată sau aleatorie, dar care ne
asigură însă atât o anumită consistență a acestei sub-clase
(prin prezența it-iștilor), cât și o anumită predispoziție
politică și culturală a ei, prin presupusul progresism și bun
gust aprioric ale celorlalte două categorii, universitarii și
artiștii); odată decupajul analitic pus la lucru, el e imediat
confirmat tautologic de datele din teren: într-adevăr,
conform tabelelor, „lumea bună” merge în cafenelele
„lumii bune” (scumpe, opulente, ostentative și cam fără
gust), pe când „lumea faină” merge în cafenelele lumii
faine, unde gustul și atmosfera înlocuiesc plăcut opulența
și snobismul primei categorii. Pe lângă această elaborată
și complexă tautologie empirică, eseul formulează însă
o principală concluzie și un verdict ce par să nu aibă
nici o legătură cu ea și să provină direct din mâneca de
presupoziții tacite ale cercetătorilor înșiși: e vorba de teza
potrivit căreia, deși în general procesul de gentrificare
a centrului orașelor – proces din care face parte și
expansiunea cafenelelor clujene – și deci de excludere a
claselor populare la marginea metropolelor occidentale
se însoțește cu un discurs „revanșist” al clasei de mijloc,
la Cluj acest lucru nu se întâmplă: în mod miraculos,
Clujul pare a fi singurul oraș în care gentrificarea urbană
nu se susține sau coexistă cu o clasă de mijloc tot mai
intolerantă, reacționară și revanșardă, ci coexistă – în mod
bizar, căci nu sunt lămurite deloc dinamicile și rațiunile
acestei coexistențe – cu o clasă de mijloc preponderent
progresistă și tolerantă, pentru că preponderent alcătuită
din It-iștii, universitarii și artiștii urbei.
Dar această capacitate sau măcar încercare forțată
a cercetătorului de a se smulge din obiectul investigat

– ca aici, unde clasa de mijloc urbană și corporatistă e
revanșistă în mai toată lumea, mai puțin la Cluj, unde e
hegemonizată în mod excepțional de universitari prin
definiție democrați și progresiști, precum autorii – e
poate caracteristică pentru întreg volumul, după cum
e definitorie, în fond, pentru însăși condiția de hipster.
Versantul opus al acestei relații bizare de apropiere și
respingere, deopotrivă de fatale, între subiecții cercetători
și obiectul cercetat – hipsterii și antropologii care-i descriu
– este, de altfel, subliniat în contribuția finală a volumului,
dialogul dintre Florin Poenaru și Magdalena Crăciun,
care problematizează printre altele și feblețea oarecum
spontană a hipsterilor pentru etnografie și antropologie –
„atât statutul ei marginal în mediul academic local, cât
și informațiile despre culturi îndepărtate pe care le poate
oferi, au făcut [antropologia] atractivă pentru hipsterii
în permanentă căutare de noi surse de distincție”. Dar
dacă orice hipster se vrea un mic antropolog, un turist al
culturalului de nișă mereu înspăimântat la gândul că e în
pericol de a deveni el însuși cultură mainstream, figură
statistică sau obiect muzeal, nici poziția antropologului
cercetător nu e mai comodă: dacă hipsterul e în sine o
categorie brăzdată de contradicții, de tendința de a deveni
mainstream, pe de o parte, si nevoia continuă de autoepurare si re-nișare, pe de altă parte, la fel și abordarea
antropologică e scindată aici între descifrarea critică a
hipsteriatului ca logică culturală a capitalismului digital
și, de cealaltă parte, fascinația și nostalgia irepresibile
pentru această lume întotdeauna deja pierdută sau pe
punctul de a fi pierdută – masificată, comercializată,
exploatată – a coolness-ului și a sofisticării urbane. Or,
cele două abordări – critico-politică, dar și nostalgicoestetică – pot fi menținute laolaltă în același timp doar
scoțând în afara discuției punctul în care ele se întâlnesc:
excepția auctorială, imanentă și constitutivă câmpului
investigat.
________
* Ciprian State, Dinu Guțu (coordonatori), Hipsteri, bobos și
clase creative, Cartier, Chișinău, 2019.

Colectivul de redacție Caiete Silvane
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Lorin GHIMAN
Din România cea mai recentă

Epoca de mijloc* nu e o carte – e intrarea într-o
problemă pe care nu vrem să o rezolvăm. Nu vrem nici
să o discutăm. Cu nimeni. Nici cu noi înşine. Problema
pe care o evităm de fiecare dată – pentru că nu ne place
să fim prinşi la mijloc. Discuţia pe care o acoperă
toate talk-show-urile, toate clipurile de pe youtube şi
instagram şi tiktok, toate autoportretizările cu şi fără
pisică după care moare facebook-ul, toate vocile care
vorbesc deodată de-o parte şi de alta a limitei abolite
dintre sine şi lume.
Ce am făcut în ultimii cinci ani? Mai bine: Ce
a făcut viaţa din noi, viaţa care ne-a trăit în ultimii 5-6
ani? Cum de am lăsat să ni se întâmple atâtea? Cum am
putut să uităm atâtea? Ce ni s-a făcut, ce le-am făcut
altora şi: ce ne facem – că, uite, se pare că nu avem
nimic de făcut cu noi în afară de ce ni se spune să ne
spunem că trebuie să facem?
Trăim – vorba vine, că, am spus deja, suntem
trăiţi – în epoca de mijloc, epoca din care au dispărut
toate nemijlocirile şi în care toate mijloacele, oricât de
sofisticate, nu fac decât să ascundă scopurile simple ale
capitalului. Aflaţi la mijlocul vieţilor noastre, ne vedem
membri ai unei „clase de mijloc”, aşezaţi în miezul
lucrurilor, în centrul bulei noastre, departe de nebuni,
hoţi, proşti, săraci, nostalgici. Suntem trăiţi: căci epoca
de mijloc e cea în care am devenit definitiv, în chiar
fiinţa noastră intimă, mijloace de apărare şi alimentare
ale unei lumi care nu mai are nevoie de noi decât ca
mijloc, şi niciodată ca scop – iar când facem din noi
scopuri, sunt tot scopurile ei.
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Epoca de mijloc e epoca prostiei sociale devenită
ordine cosmică. Prostia socială e cea care ne împiedică
să putem să ne gândim măcar că după colţ ar putea
fi o lume fără nedreptate; e simplu: nedreptatea,
inegalitatea, lipsurile ar fi legea acestei lumi, în care
noi „avem curajul să credem”. Prostia socială, spre
deosebire de cea individuală, e contagioasă, şi nu cruţă
pe nimeni: bogaţi şi săraci, actori şi diplomaţi, scriitori,
it-şti şi funcţionari la stat, benefactori şi slujitori ai
satanei toţi pocesc viitorul cu aceleaşi poncifuri şi clişee
ieftine; de aceea ne place să o confundăm cu idealurile
democratice, uitând că, de fapt, oriunde întoarcem
privirea, majorităţile votează tocmai împotriva
propriilor interese.
Acum un secol, Karl Kraus descria prostia
socială în „Ultimele zile ale omenirii” – o piesă de teatru
atât de lungă, că era mai potrivită zilelor venusiene, care
durează cam cât un an pământesc. Misiunea lui Kraus,
de a închide în cercul magic al citatelor stupiditatea
cosmică a conflagraţiei mondiale, pentru a o împiedica
să fie uitată şi a o pune la dispoziţia unei judecăţi
improbabile, nu e chiar atât de departe de destinaţia
incertă a cărţii lui Rogozanu. O sută de ani mai târziu,
e drept, totul e diminutival. Nu mai avem de-a face cu
imperiul de mijloc habsburgic, ci cu România vagilor
şi modestelor aspiraţii central-europene; războaiele
mondiale au venit şi au trecut, acum avem un interval
istoric post-criză, străbătut de conflicte şi reaşezări
sociale şi politice anodine. Iar Costi Rogozanu nu
caută vreo vecinătate cu marea literatură modernă. Dar
cantitatea de prostie socială nu pare să fi scăzut între
timp, ba dimpotrivă, şi, din punctul acesta de vedere,
„Ultimele zile ale omenirii” şi waterboarding-ul zilnic
cu ideologia zilei din România ultimilor ani sunt absolut
comparabile.
Epoca de mijloc e împlinirea tragi-comică a
destinului unei generaţii care părea condamnată să se
piardă în vârtejul tranziţiei. Cumva-cumva, însă, copiii
cu cheia la gât ai anilor ’80-’90 au ajuns la maturitatea
social-politică, şi s-au declarat „clasa de mijloc” a ţării,
prima într-un secol. Are partid, vocabular simbolic şi
valori proprii, prieteni şi duşmani, şi tensiuni interne
suficiente ca să lase impresia de viaţă. Rogozanu îi
rememorează evoluţia, care începe de la alunecarea spre
dreapta a protestelor anti-austeritate din 2012, continuă
cu oglinda falsă în care se vede noua cosânzeană după
protestele Roşia Montana, şi se împlineşte prin naşterea,
în chinurile luptei anti-corupţie, a sentimentului politic
al unei unităţi în lupta pentru salvarea României – cu
preţul ei înseşi, dacă va fi nevoie. Epoca de mijloc,
aşadar, este perioada coagulării şi afirmării socialpolitice şi culturale a unei generaţii ajunse la momentul
autoinstituirii şi autojustificării sale ideologice.
Clasa de mijloc despre care e vorba este, însă,
„clasă” şi „de mijloc” numai în ordine ideologică.
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Spectralitatea ei cere continuu hrană discursivă şi
emoţională pentru a nu-şi pierde contururile. De aici
provin cele trei trăsături ale prezenţei sale publice pe
care le urmăreşte, tacit, Rogozanu.
Prima, preluarea fără discernământ, pe platformele
sale internautice şi în organizaţiile politice, a oricăror
elemente măcar vag compatibile din alte ideologii,
locale sau alogene, care ar putea să-i potolească foamea
de legitimitate. De aceea, în „clasa de mijloc” urbană şi
eco-rurală pot coexista seculariştii şi noii neo-darwinişti
cu neo-conservatorii de provenienţă locală sau anglosaxonă, anarho-libertarienii cu autoritariştii care vor să
reglementeze prin lege şi să pedepsească aspru până şi
nesocotirea lungimii potrivite a mânecii iilor, tehnocraţii
fondurilor europene şi creativii, ba uneori chiar şi social
democraţi şi liberali mai grijulii cu thymos-ul popular –
pentru că pur şi simplu nu se gândesc niciodată serios la
ce spun, ci doar se îmbată cu sentimentul că au dreptate
(Nu mai vorbesc de absurdul patriotismului cu termen
de predare, care se pensionează, pesemne, când vom fi
creat, în sfârşit, „o ţară ca afară”).
A doua, ritualizarea protestelor, menită să creeze
sentimentul de comunitate şi unitate de viziune şi
voinţă. Dar să fie în weekend, că „munca e muncă” – şi,
de aceea, ce fac eu la muncă nu e subiect de reflecţie
sau de critică, venim aici să ne plângem de alţii, nu
să ne indignăm pentru ce ajungem să facem pentru o
viaţă cât de cât. Ritualizarea protestului face accesorie
şi atingerea unor rezultate concrete – că atunci n-ar mai
fi motive să ne întâlnim şi să întărim sentimentul nostru
de coapartenţă la comunitatea celor aleşi prin furia la
adresa „ălora”.
A treia, pasiunea pentru delimitări, indignări
şi dispreţuri goale de conţinut. „Duşmanul de clasă”
al unei clase fictive nu poate fi decât tot o făcătură:
socialiştii, comuniştii, Rusia, ştirbii, asistaţii, ţiganii,
ne-creştinii, sărăcimea, boul care dă cu bormaşina în
orele de linişte, viniturile, alte categorii de „ajunşi”, etc.
Evident, la fel de improprii se dovedesc adesea a fi şi
„eroii” ei, lideri ai anticorupţiei, tineri frumoşi şi liberi,
meritocraţi şi repede acasă.
Împlinire a tranziţiei către societatea democratică
de piaţă pe care ne-o descriau binevoitorii apostoli ai
libertăţii în anii nouăzeci, clasa de mijloc confirmă toate
aşteptările, infirmând, în acelaşi timp, realitatea. Cine
spune că realitatea nu poate fi trişată? Clasa de mijloc
nu e decât o uriaşă maşină improvizată de attrapaj şi
abreacţie pentru cei care, cel mai adesea, nu sunt decât
oameni care continuă să muncească prea mult pentru
prea puţin. Cu asta venim mai aproape de realitate şi
de gândul lui Rogozanu. Clasa de mijloc „se lăbărţează
pe golul lăsat în urmă de dispariţia discursivă a
proletariatului”. Nu e nimic nou sub soare – acelaşi tip
de improvizaţie a celor rămaşi „fără adăpost” ideologic
era descrisă acum 80 de ani de Kracauer în Salariaţii.

Spionînd pe ferestruică

Dar dispariţia discursivă şi delegitimarea proletariatului
în locul căreia se produce spectacolul prostesc, obositor
şi redundant al clasei de mijloc nu schimbă însă cu nimic
realităţile exploatării, nedreptăţii, inegalităţii şi lipsei de
şanse pentru milioane şi milioane de români.
Paralel cu această ideologie prolixă şi gălăgioasă
a unei clase de mijloc care nu există factic, există o ţară
care se cheamă România. Orice date statistice şi orice
observaţie, de bine, de rău, obiectivă a stării de lucruri
din această ţară arată acelaşi lucru: viaţa aici e grea
pentru foarte mulţi oameni, deşi profiturile continuă
să crească. Dar această realitate nu face ştire, pentru
asta nu mai există public. Rogozanu face fără iluzii şi
fără speranţă munca sisifică de a spune cum şi de ce
se întâmplă toate acestea unor oameni care nu mai pot
să o înţeleagă. Această imposibilitate devine problemă
stilistică: cum să vorbeşti când n-ai public? Cum să faci
eficace un discurs de ... „emancipare”? „redistribuire”?
„solidaritate”? – pe scurt: cum să faci eficace un discurs
„de stânga”, „socialist”?
Poate că ar fi nevoie de o refacere discursivă şi
ideologică a „stângii”, fără sentimentalisme şi înţepeneli
doctrinare de pe vremea lui Pazvante, fără gargara unor
odrasle răsfăţate despre o luptă de clasă care a devenit
de mult deja luptă împotriva celor mulţi, sprijinită de cei
mulţi. Ajung să o spună şi unii politicieni sau comentatori
de drepta, care, din motive greşite, ar prefera, în
locul isteriilor şi confuziei din spaţiul nostru politic
unidimensional, claritatea unei confruntări duale stângadreapta. Poate că Rogozanu are dreptate să se gândească
la asta, dar problema, aş zice, e accesorie. Întâi, pentru
că nu văd de ce schimbarea are nevoie neapărat să fie
precedată de discursuri. Al doilea, pentru că, la nivelul
scriiturii, cu toate obstacolele şi constrângerile vieţii „pe
salar”, care simte că îl duc într-o „stilistică de periferie”,
„realismul” şi „neutralitatea” precipitând adesea în
concluzii şi evaluări de tip invectivă, e un model bun
de rezistenţă, la fel ca teoretizarea lui „din picioare”,
mai potrivită pentru ce se întâmplă şi ce e de făcut acum
decât şlefuirea unui edificiu conceptual explicativ – la
care stânga intelectuală trudeşte şi aşa inutil de generaţii.
Rogozanu, de voie, de nevoie, nu pierde timpul nimănui.
Şi asta echivalează cu recunoaşterea faptului că, astăzi,
dreapta e cea care domină discursul politic, că avantajul
de poziţie al stângii a fost pierdut pentru cel puţin o
generaţie.
Oricum realitatea a devenit deja de mult teorie; o
ştim pe toată, poate că ar fi timpul să trecem la aplicaţii.
La asta mă gândesc când închei spunând că Epoca de
mijloc nu trebuie citită ca o carte, că nu e o carte de
jurnalist, nu e un volum de eseuri, nu e o jurnal de opinie.
E aplicaţia practică a refuzului oricărei abreacţii – şi, de
aceea, un mijloc de a te dezvăţa şi a te împotrivi epocii.
________
* Costi Rogozanu, Epoca de mijloc, Tact, Cluj, 2019.
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Argument
Nu sunt deloc puține cazurile de scriitori a căror marginalitate nu are nimic de-a face cu valoarea operei
lor, ci cu ițe nevăzute și neînțelese ale destinului. Un astfel de caz este și cel al poetului Viorel Mureșan. Născut în
satul maramureșean Vicea, com. Ulmeni, absolvent al Filologiei clujene, unde a devenit echinoxist, Viorel Mureșan
a fost dus de soartă pe meleaguri sălăjene, ca profesor de română în satul Lemnu, com. Letca, și apoi în Jibou.
Spiritul său nu este însă nicidecum unul provincial, întrucât a devenit deopotrivă un poet reprezentativ al generației
optzeciste și o voce recognoscibilă din ansamblu. Doar ființarea mundană provincială a făcut să nu fie deocamdată
unul dintre numele cele mai cunoscute dintre congeneri chiar și la nivelul cercurilor mai largi ale celor interesați
de poezie. Demersul Revistei Vatra vizează deci, prin
dosarul tematic dedicat lui Viorel Mureșan, tocmai
recunoașterea acestei stări de fapt.
Volume publicate:
		

Poezie:
Scrisori din muzeul pendulelor (Ed. Albatros,
1982);
Biblioteca de os (Ed. Dacia, 1991);
Pietrele nimicului (Ed. Dacia, 1995);
Ramele Nordului (Ed. Dacia, 1998);
Poeme/ Poèmes (Ed. Cogito, 1999);
Lumina absentă (Ed. Paralela 45, 2000);
Ceremonia ruinelor (Ed. Dacia, 2003);
Sâmbăta lucrurilor – antologie de autor cu prefaţă de Gheorghe Perian (Ed. Limes, 2006);
Buchetul de platină (Ed. Eikon, 2010);
Locul unde se va deschide cartea (Ed. Dacia XXI, 2010);
Soare tăiat cu o foarfecă (Ed.Tipo Moldova, 2011);
Salonul de toamnă (Tracus Arte, 2013), Rafturi cu liniște/ Shelves with Silence (trad. în engleză de Teodor
Mateoc), (Ed. Caiete Silvane/ Ed. Eikon, 2014);
Poștașul rural – antologie de autor, (Ed. Caiete Silvane/ Ed.
Școala Ardeleană, 2015).
Critică literară, eseu:
Leonid Dimov – monografie – în colaborare cu Traian Ştef,
(Ed. Aula, 2000);
Colecţia de călimări(1), (Ed. Caiete Silvane, 2011), Colecția
de călimări (2), (Ed. Caiete Silvane, 2013), Colecția de
călimări (3), (Ed. Caiete Silvane, 2015);
Loc liber (Caiete Silvane, 2018) ;
De gardă la Echinox (Ed. Caiete Silvane, 2019).
Călin CRĂCIUN
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Naiuri

I. Viorel MUREȘAN – Poeme
Autoportret
duc în brațe o căpiță de paie
iar spicele lor îmi acoperă fața
de-aceea
eu
lipsesc din tablou
O altă poartă
vântul ne vorbește prin frunzișul în creștere
ca Iisus prin parabole
Casa galbenă
vincent a ieșit azi pe o colină pleșuvă
să-și ia în stăpânire lanul de grâu
mergea cu picioarele goale ca un moșneguț de la țară
prin colbul încă umed de rouă
și păsările deasupra lui lăsau găinaț
loveau
cu floarea-soarelui neagră
într-un meninge spart
el înainta
săpând gropi adânci cu luminițele ochilor
în dealul cu creastă golașă
unde l-am și găsit adormit peste câteva ceasuri
cu creierul acoperit de furnici
soarele înecat într-un lac de vopsele
își mișcă o aripă
Dictonul
azi-noapte a venit la mine pascal
și m-a rugat să-i șterg propoziția
aceea nenorocită cu trestia gânditoare
fiindcă s-a cam grăbit când a lăsat-o pe hârtie
scrie în locul ei – mi-a mai spus –
că trestiile despre care vorbeam
erau foarte rare
că vântul făcea mai multe zile
de la una la alta
de la una la alta

umbra cuțitului de pâine
îmi taie calendarul de pe perete
în două naiuri identice
unul
cu toate gurile de fluier deschise
spre cer
altul
din care cântecul picură
pe un burete de spălat vase
Urma
cu o valiză în mâini
cobor o scară pe întuneric
luminat numai de
albul de zinc
al gulerului de la cămașă
la capătul scării
uit
cobor mai departe
cu geamantanul în mâini
sub pământ
acolo
soarele ajunge până la mine
zdrobit
Deschidere II
un om aprinde chibritul în luna septembrie
la marginea unei coli de indigo
anul acesta e absent ca un ochi într-o spărtură de nor
vine o viață în care bărbatul întins pe un pat alb
citește ziarul
femeia întinsă pe un pat alb clatină rândunele în munți
veniți în seara aceasta la marginea orașului
să construim o mie de scări
plângă pe ele doar floarea de urzică
poezia seamănă cu limba unui om îngropat în zăpezi
Pastelul de fum
o privire fugară printr-o fereastră ce dă
spre vântul curat
acolo
scrum de țigară pe un mormânt de copil
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și în tot aerul urme de plâns
cum rămâne gustul de lapte ars
o vreme pe limbă
stolul de ciori plutind peste cartier
pare o enigmă cioplită în piatră
panica unor dulapuri
uitate mult timp deschise
o nouă privire fugară prin fereastra
ce dă spre vântul curat
și pe pereți
umbra unor
cristaluri tresărind speriate
prin plopul din zare
suie un geamăt de lift
Diplomele căderii în gol
am auzit rochia neagră a mamei
și rochia albă a tinerei fete
cum atingeau blana de vulpe întinsă pe prag
în multe case în după-amiaza aceea
soarele era singur
îl brăzdau valuri-valuri de transpirație
începuse a fluiera
scosese atâta pământ pe fereastră
***
undeva în oraș curge o țeavă
ceva mai încolo în univers cade ploaia
și toți o lasă să cadă
			
(pietrele nimicului)
Cenușă din paradis
așa vor spune
îl atrăgeau cârciumile
și cimitirele
și nu scria mai mult de două versuri
pe an
i-au plăcut noaptea
și străzi lăturalnice acoperite cu iarbă
și de nicăieri nu s-a întors
fără umbra femeii
care împletește un anotimp din dantelă
deasupra unei prăpastii

29

a ținut o morișcă în calea vântului
când n-a mai fost vânt
a lăsat urme
pe zăpada albă
până când zăpada albă s-a subțiat
urmele lui s-au făcut iarbă
Fotograful
o tânără femeie ținea copilul ridicat deasupra capului ei:
fotografia cu el împrejurimile
Stâlpii visători
tu mă vezi cum
îmi țin capul în palme
în dreptul ferestrei
și pe măsură ce soarele coboară întrebările se alungesc
Cerneală solidă
e încă martie și degetele mele se-ntunecă
acolo
aruncați cu lopata umbrele ciorilor
un țipăt înaintează spre cel singuratic
umbre de oameni
încep să-și tragă singure fire
din degete
mă privesc în balta murdară
ce a rămas în asfaltul de pe peron
o jucărie purtată în gură de un cățel
Poezia
ca dintr-o superstiție scriu poezii
numai cu creionul
știind că solzii grafitului
au înmugurit și au crescut
pe fundul oceanelor
cine și-ar putea închipui vreodată
o colonie de cucuvele
cum urcă pe coșul vulcanului
în jurul mâinii mele când scriu
se strânge țipătul lor
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II. vatra-dialog
cu Viorel Mureșan
– Dragă domnule Viorel Mureșan, aș începe
discuția întrebându-vă ce anume v-a determinat să
vă îndreptați spre poezie? Cum vă explicați impulsul
de a scrie?
– Întrebarea dumneavoastră, D-le Călin
Crăciun, mă tem că bate prea departe în timp, ca să
mai pot reface atmosfera din jurul primelor mele
încercări literare. Poate colțul de țară în care am
văzut lumina zilei, atmosfera patriarhală a unui sat
locuit de oameni prea puțin umblați prin lume, locul
casei natale, pe o colină cu pomi, după care nu mai
urma nimic, decât șiruri de dealuri domoale și pâlcuri
de pădure. Poate cărțile din casă, puține și prevalent
religioase, cu aspectul și mirosul lor vechi, apoi
urmele roșietice de foc de pe un ochi de geam prin
care priveam amurgul zilelor, amintind că mama și
cel mai mic frate al tatălui meu au ars odată cu casa,
într-o iarnă când fuioare de cânepă se uscau deasupra
unei sobe de pământ. Toate acestea n-au avut decât
să se suprapună peste o natură de copil singuratic,
crescut doar între oameni bătrâni și foarte bătrâni,
peste vocile lor auzite pe-ntuneric, căci la noi nu era
curent electric, să se alieze cu un suflet frământat,
poate și cu un mic amestec de nebunie, în sensul unei
imaginații prodigioase.
– Când ați scris primul poem cu care ați
ieșit, cum se zice, în lume?
– Până să ies cu un poem în lume, au existat
mulți ani de încercări palide și timide, știute doar de
mine, căci școlile de la țară nu aveau încă reviste.
Debutul absolut a fost cât de cât onorabil, cred, în
defuncta revistă studențească „Amfiteatru”, care
avea și câteva pagini pentru elevi. Se întâmpla asta
pe la începutul anului 1972, când mă aflam în ultima
clasă de liceu.
– Ați avut modele, ați simțit că trebuie să stați
aproape de urmele cuiva ori a mers totul de la sine?
– Citeam de-a valma, Eminescu, Goga,
Coșbuc… Versurile lor mi se lipeau de memorie,
aproape miraculos; le știu și azi, exact ca atunci.
Alecsandri, n-aș putea să spun de ce, nu-mi plăcea.
A venit, în schimb, Labiș la rând, cu o sensibilitate
nouă, care a luat încet, în preocupările mele,
locul clasicilor. Nici Bacovia nu mi-a plăcut de la
început. Blaga m-a cucerit cu totul, printr-o ediție

în două volume din BPT, odată cu intrarea în liceu.
De Arghezi și Ion Barbu m-am apropiat ceva mai
târziu, tot în anii liceului. De poezia neomodernistă,
avându-l ca vârf de lance pe Nichita Stănescu, am
încercat zadarnic să mă agăț, în toată adolescența
mea. Oricâte eforturi făceam, eu tot la Blaga
rămâneam. În hățișurile poeziei de pe alte meridiane
am pășit prima oară printr-o carte cu copertă verde,
dacă bine îmi amintesc, Flori de poezie străină
răsădite în românește de Alexandru Philippide, unde
erau mult Baudelaire și Hölderlin. Apoi, Sunete
fundamentale în traducerea lui Doinaș, unde se aflau
Rilke și Mallarmé, dar și T. S. Eliot și Montale. Și
Trakl… După acestea în scrisul meu, a început să
meargă, așa cum spuneți, totul de la sine. Glumesc,
desigur, pentru că greul de-abia începea.
– Au fost – în afara Echinoxului, desigur,
mediu a cărui influență e arhicunoscută – întâlniri
sau evenimente determinante, providențiale, unele
despre care să puteți spune că, dacă n-ar fi existat,
destinul dumneavoastră poetic ar fi fost altul?
– De bună seamă, astfel de „evenimente
determinante”, nu știu dacă și providențiale, din
fericire, nu m-au ocolit nici pe mine. Unele nici nu
se văd în poezia mea, pentru că fie au fost prea bine
asimilate, ori prea rău, fie li s-au suprapus altele, mai
puternice. Ordinea lor, acum, nu prea mai contează.
Întâlnirea cu Panorama… lui Baconsky a fost
hotărâtoare pentru toată generația noastră, indiferent
că cineva mai recunoaște sau nu. Și nu numai prin
traducerea celor o sută de poeți moderni, ci și prin
criteriile de selecție și prin eseurile care îi însoțesc în
fabulosul tom. Și azi o deschid cu aceeași încântare
ca într-o zi din decembrie 1976, notată pe un colț de
pagină, când am reușit să mi-o procur de la anticariat.
Chiar dacă mediul echinoxist, prea larg pentru acest
cadru, va fi oarecum ocultat, față de Gheorghe
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Perian am datoria să spun două cuvinte. Era unul
din cronicarii „Echinox”- ului și locuia la Căminul
„Avram Iancu”. Îi duceam, timid, grupaje de versuri
în camera 84, din care 2-3 poezii se mai întâmpla să-i
placă, nu în totalitate, desigur. Când mi-a înmânat
spre lectură prima carte, Cvartetele lui T. S. Eliot, am
simțit că începe să mă aprecieze. Am vrut să-i returnez
volumul după numai o zi sau două, iar el m-a certat,
spunându-mi că poezia de acest fel se citește mult mai
pe-ndelete. A fost și prima lecție de lectură a poeziei
pe care am primit-o și de la care nu m-am mai abătut.
Prin februarie 1978, când împlinea 70 de an, i-am
trimis lui Geo Bogza o felicitare, în semn de prețuire
pentru tabletele sale din Paznic de far. Omul mi-a
răspuns și printr-o vizită la Cluj, în primăvara aceluiași
an. Iar în pelerinajul prin Apuseni, făcut împreună cu
Profesorul Ion Pop, m-au luat și pe mine. Personajul
mi s-a părut grandios, în toate sensurile, fără să știu
atunci, căci lipsea din cauza cenzurii Poemul invectivă,
iar volumul Orion abia urma să apară, că am în față
pe cel mai mare poet avangardist al nostru. Pe Emil
Botta, despre care mi-am scris lucrarea de licență și
pe Leonid Dimov, despre care am scris câteva eseuri,
i-am simțit atât de „periculoși” pentru discursul meu
liric, încât i-am îndepărtat din bibliotecă.
– Când credeți că vi s-a cristalizat deplin o
cale proprie în lumea poeziei, una conștientizată și
asumată inconturnabil?
– Cred că după apariția primelor pagini
de poezie în „Echinox”, care veneau în urma unor
analize critice neiertătoare. Abia atunci am dedus
că atelierul propriu are stâlpii solizi și începe să i se
zărească și acoperișul.
– Povestea primului volum ne-o dezvăluiți?
A ieșit greu?
– Destul de greu, dar la timp, în 1982, căci
peste încă un an sau doi au dispărut concursurile de
debut. Volumul a trecut prin mai multe metamorfoze,
iar în una dintre ele purta titlul Casă pe sunete,
care azi mi se pare desuet, fără relief. Dacă ar fi
apărut când își dorea autorul, să zicem încă tânăr și
neexperimentat, cartea putea fi un fiasco. Plecasem
profesor la țară, întâlnirile literare se răreau binișor,
orizontul social devenise tot mai cenușiu și mai
strâmt. Întrasem într-un fel de panică, care îmi
inhiba scrisul. Numai Dumnezeu mi l-a scos în cale
pe Aurel Pantea, care tocmai debutase la Editura
Albatros, oarecum și cu sprijinul lui Doinaș. Mi-a
dat și mie adresa maestrului, în vacanța de iarnă i-am
trimis manuscrisul, iar prin martie mă anunța printr-o
scrisoare că mă făcuse unul dintre câștigătorii
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concursului de debut. Precizez aici că ceilalți doi se
numeau Mariana Marin și Dumitru Chioaru. În mare,
cam asta e povestea.
– Ce-ați simțit când v-ați ținut în mână
pentru prima dată propria carte?
– Ehei, pe vremea aceea poșta funcționa și
sâmbăta. Mi-aduc aminte că mi-a venit coletul cu 30
de exemplare într-o primăvăratică zi de sâmbătă. În
librării apăruse ceva mai devreme, aveam vești de la
Ion Mureșan și Radu Săplăcan că ei o văzuseră într-o
vitrină la Cluj, dar fiind 1 Mai, care ținea mai multe
zile, librăria era închisă. Eu aveam deja volumul
Marianei Marin și pe al lui Dumitru Chioaru, al
meu a apărut ultimul. Acum le puteam compara: trei
coperte neutre, trei fotografii de tineri oarecare, nici
un zâmbet. Dacă aș fi dus cartea la școală, toți m-ar
fi întrebat cât câștig din asta. Atât, altceva nimic.
Debutul editorial mi-a întărit totuși aripile să pot
rezista și merge mai departe, pentru că în următorii
9-10 ani n-am mai reușit să public o a doua carte.
Fără acest volum, ivit atunci când am avut cea mai
mare nevoie de el, ar fi fost un dezastru în viața mea.
– Recenziile cum vi s-au părut, referindumă acum în general, la ansamblul operei
dumneavoastră?Au fost pe lungimea de undă
potrivită, a poetului Viorel Mureșan?
– Critica de întâmpinare era serioasă, nu
devenise încă un negoț de iarmaroc. Nici poezia nu
era o marfă și nici poetul un marfar. Doi membri ai
juriului și-au publicat referatele pe post de cronică,
amândoi având rubrici pentru debutanți, în reviste
diferite. Laurențiu Ulici s-a arătat mai mefient,
văzându-mă doar ca pe o speranță cu posibilități
de a evolua. Constanța Buzea, în schimb, credea în
mine aproape ca într-o certitudine. Recenzii, cronici,
au fost mai multe și au curs mulți ani după apariția
volumului. Așa ceva se poate întâmpla numai dacă
circulă cartea normal. N. Steinhardt, de pildă, a scris
despre ea abia prin 1986, în „Familia”. Radu G.
Țeposu și mai târziu, în „Amfiteatru” și încă într-o
revistă pentru străinătate. Perian la fel, avea o rubrică
la „Vatra”, Cei care vin mi se pare că se chema. Iar
Ion Pop, în Dicționarul său analitic, în 2003 a glosat
pe marginile debutului meu din 1982. Toți patru însă
au spus lucruri în care mă recunosc, și cel de-atunci,
și cel de acum, de aceea mă pot întoarce la textele lor
ca la niște referințe.
– A avut critica literară vreun rol în evoluția
dumneavoastră poetică? Ați simțit că trebuie
s-o aveți în vreun fel în vedere măcar în selecția
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poemelor ce alcătuiau volumele, i-ați simțit prin
apropiere respirația în procesul creației?
– Despre poeți se poate spune că sunt cam
haotici, unii nu citesc suficient… destui n-au
încredere în actul critic, suspectându-l, ba de
subiectivism, ba de rea-credință. Critica literară însă,
care îmbină instrumentele științei cu altele apropiate
întru câtva ezoterismelor și teologiei, pentru a asista
spiritul creator în desfășurările sale, e singura care
poate pune ordine și în ierarhiile poetice. Câtă
vreme n-am descoperit pornire răuvoitoare, ori
încrâncenare partizanală și preconcepută, am ținut
seamă de opinia critică, de oriunde ar fi venit ea.
Poemele cele mai des menționate ori comentate
în discursul critic, fie el scris sau oral, au intrat în
vederile mele la orice selecție. Trebuie să fii de tot
ignorant în materie de istorie literară ca să nu-ți dai
seama de rolul criticilor în sporirea neîntâmplătoare
a unei literaturi, a fiecărui scriitor în parte. Cititorul
de rând are și el puțină instrucție critică și își alege
lecturile, când o face, și în funcție de asta. O operă
are viață atâta vreme cât critica se mai întoarce spre
ea, măcar din când în când.
– Aveți și câteva volume de critică literară.
Trăind și ipostaza criticului, cum priviți ideea,
destul de des exprimată, a unui conflict permanent și
ireconciliabil, fie mocnit, fie eruptiv, între creație și
critică, între scriitori și critici, mai ales când criticii
nu sunt ei înșiși poeți sau creatori ai altui gen?
– Am spus și ceva mai sus, unii scriitori
privesc prea adesea cu neîncredere critica, uneori
îi așteaptă chiar cu temă verdictul. Dar asta li se
întâmplă numai scriitorilor fără un minim spirit critic.
În geneza sa interioară, un creator trebuie să știe când
a sosit momentul să dea drumul unui capitol sau
operei întregi. La generațiile mai noi am constatat
parcă mai multă luciditate, mai multă conștiință
autocritică. E adevărat că majoritatea lucrează prin
redacții, unde trebuie să facă de toate, inclusiv oficii
critice. Alții, sunt profesori, unde actul critic iarăși
e necesar. Pe de altă parte, excesul teoretic poate
sufoca spontaneitatea creatoare.
– Sunt neapărat poeții cei mai buni cititori
de poezie?
– Într-un fel, da, dacă ar fi să ne luăm după
ceea ce au scris unii poeți despre poezie. M-aș referi
doar la 2-3 nume, care mi se par de neocolit: Gottfried
Benn, cu Probleme ale liricii, din 1951, câteva
conferințe ale lui Borges, apoi Ezra Pound și T. S.
Eliot. La noi se cuvin amintite cazurile lui Doinaș și
Ion Caraion. Un filosof sugera undeva că un cititor
foarte bun e acela care devine la rândul său „autor”

al textului citit. Ai nevoie de puțin histrionism, ca să
poți intra în acest rol. Care histrionism face parte din
personalitatea poetului.
– Care ar fi criticul ori criticii despre care
să puteți spune că au fost cel mai aproape de esența
operei dumneavoastră?
– Aici, răspunsul va trebui să atingă și sfera
întrebării anterioare. Am o antologie intitulată Soare
tăiat cu o foarfecă, apărută la Tipo Moldova. La
sfârșitul ei, am selectat referințe critice scrise numai
de poeți: Ștefan Manasia, Octavian Soviany, Traian
Ștef, Vasile Dan, Aurel Pantea, Radu Vancu, Ion
Mureșan. Desigur, a fost o joacă, iar întâmplarea
a făcut să am de unde alege. Am convingerea că
poezia mi-a fost cel mai adecvat înțeleasă de criticii
„Echinox”-ului.
– Cum ați resimțit momentul ’89? A avut el
vreun rol în meditația asupra poeticii proprii, ori
aceasta și-a urmat calea refractară la evenimentele
exterioare?
– Din moment ce cariera mea literară intrase,
după debut, într-o fundătură fără ieșire, evenimentele
la care vă referiți au fost cele care m-au făcut să-mi
adun gândurile pentru a putea merge mai departe. Ce
a urmat după ele, mi-a deschis, ca și atâtor altora,
calea spre edituri, spre mass-media. Fibra adâncă a
poeziei nu cred că mi-a fost atinsă în vreun fel de
factori externi.
– Aveți – să zicem – tabieturi necesare pentru
a scrie, pentru a facilita sau a declanșa transa
creației, ori e ceva spontan, care vine pur și simplu,
fără să necesite artificii?
– Aici ar fi mai multe de spus. Cândva aveam
nevoie de un întreg ritual bahic, pentru a-mi face
curaj să intru în dialog cu muzele. Mai cuprindea
această rânduială și lungi, nesfârșite plimbări prin
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păduri, căci ținutul unde trăiesc e unul silvestru. Cu
timpul, am părăsit aceste canoane și m-am supus
altora, cu înfățișare ceva mai domestică: lecturi,
cafea, țigară… Dar poezia vine numai când vrea ea,
mă prinde uneori pe stradă fără hârtie și creion, fără
un loc care să-mi protejeze intimitatea scrisului. Se
întâmplă să vină și noaptea, în vis. Poemul pe care îl
pierd atunci, căci odată cu trezirea, el se destramă, e
întotdeauna cel mai bun poem al meu.
– Sunteți, cu siguranță, mereu atent la ce
scriu alții și, bineînțeles, la sensibilitatea, limbajul
și temele noilor generații. Cum reacționează poetul
Viorel Mureșan când sesizează schimbări majore în
jurul său?
– Sunt cât se poate de atent la mișcările
poeziei de azi. Pe unele, care-mi par mai bruște,
mai rupte de tot ce însemna până mai ieri poezia,
nu le prea înțeleg. De pildă, o abundență de cuvinte
străine și încă netraduse, încâlcite în versuri printre
vocabule aborigene. Sau motive și teme culese direct
din experiențe mult prea personale. Mi se pare un soi
de exhibiționism, pentru care, în cadru social, există
legi punitive. În liniile ei generale, poezia română
e ceea ce se cuvine să fie: e plină de minunății, de
incuri și de neprevăzut, e inteligentă și inventivă.
Cultivă toate speciile lirice de sub soare și încă vreo
câteva, pe deasupra.
– Este creația dumneavoastră ancorată
asumat de vreo ideologie extraliterară, de vreuna
din ideologiile politice?
– Oricât aș nega acest lucru, poezia mea este
socială, pe tot circuitul de la emițător la receptor.
Cărțile și revistele ajung în bibliotecă, o instituție
publică, de aici, în mâna unor cititori. Uneori mă
adresez prin viu grai unor grupuri sociale, care,
neapărat, au și opțiuni politice. De le place sau
nu ceea ce aud de la mine e și în funcție de aceste
opțiuni. Dacă am frământări religioase, voi scrie
poezie creștină. Fără voia noastră, scrisul literar are
circuite subterane cu societatea în care trăim.
– Calitatea de poet are intruziune în viața de
zi cu zi, în interacțiunea socială obișnuită, în rutina
familială ș.a.m.d., ori acestea sunt moduri de ființare
paralele? Poetul Viorel Mureșan e unul, iar omul,
vecinul, prietenul, soțul cu totul alta?
– Oricâte rânduri de măști am purta, după
un timp, ele toate împrumută liniile, trăsăturile
figurii purtătoare. Așa e și cu poetul în viața de zi
cu zi, în familie, în anturaje diverse, un cuvânt, un
gest, o tăcere, o privire pe geam într-un fel anume,
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ceva întotdeauna îl trădează. Nu prea îi sunt lui pe
plac aceste trădări, de-aceea se și străduiește, „ca
soldatul”, să nu aibă viață personală.
– Există vreo activitate extraliterară care
să vă captiveze comparabil cu poezia, căreia să-i
dedicați suficientă atenție cât s-o puteți numi hobby?
– Da, răsfoiesc albume de artă.
– Cu siguranță lista de poeți pe care-i
admirați e foarte lungă, cei mai mulți cu poetici
foarte diferite. În operele cărora vă simțiți însă cel
mai confortabil, mai intim și, dacă nu vă cer acum,
în contextul interviului, prea mult, de ce?
– Dintre autorii români, cel mai mult mă
regăsesc în poezia lui Bacovia și în cea a lui Virgil
Mazilescu. Pentru că amândoi seamănă izbitor cu
Franz Kafka. Îmi mai caut refugiu în elegiile lui
Rilke, de unde am învățat că cerul e pentru totdeauna
albastru. Și în poezia lui Kavafis, pentru senzația
stranie că-mi port pașii printre rândurile unui epitaf.
– Ne puteți dezvălui măcar un picuț din
proiectele literare din sertar?
– Dacă aș fi harnic să le pun în ordine, aș
avea un volum de poeme inedite, cu titlul Monede
în aer. După ce i-aș fixa cuprinsul, mi-ar mai rămâne
poeme pentru un volum pe care l-aș putea intitula
Avuții plutitoare. Însă mă gândesc serios la o carte
de eseuri cu un titlu din câmpul semantic al scrisului:
Cercul de cerneală.
Vă mulțumesc din tot sufletul pentru
răspunsuri!
Interviu realizat de Călin CRĂCIUN
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III. Evocări

Cu Aurel Pantea, la Echinox 40

Aurel PANTEA
Un camarad de cursă lungă
Cu Viorel Mureșan am complicități tainice.
Încă de pe vremea studenției, pe la diverse întîlniri cu
scriitori, ne regăseam repede și ne retrăgeam mai spre
marginile adunărilor pentru a ne amuza mai cu rîvnă pe
seama vreunui participant ce intra în atenția noastră cu
vreo eroare nevinovată sau gravă. Ce are omul Viorel
Mureșan din plin e umorul alimentat de o inteligență
îmbogățită de ironii benigne. Și știe să pună, ca nimeni
altul, lumea în comedie. Ironia și surîsurile lui de
o veselie fără răutate sancționează blajin deficiențe
diverse. Dezacordurile lui cu lumea probează un
spirit critic extrem de subtil, regăsibil în scrierile sale
despre poezie. Coexistă în spiritul său o dispoziție
spre amuzament perpetuu și bucuria de a se desfăta cu
originalitățile lumii. Rîsul lui Viorel are corespondent în
uluirile generate de imaginația sa poetică. Ceea ce pentru
cititorul poemelor sale e o extremă a fabulației poetice,
pentru Viorel Mureșan situațiile poetice țin de firesc.
Toate poemele sale conțin un grăunte ludic, de altfel,
poetul lasă impresia că întreaga lume oferă numeroase
prilejuri de a se supune unui maestru copil, bucuros de
șansa de a o realcătui după criterii numai de al știute.
Rezultatele jocului cu lumile al lui Viorel Mureșan
sunt poemele sale excepționale. Fiecare imagine din
aceste poeme reprezintă un atentat la adresa rutinei,
a automatismelor obosite, a habitudinilor cu mesaj
consumat. Natură poetică extrem de înzestrată, poetul
e un orfevru cu percepțiile cultivate. Actul imaginării
e echivalent, în cazul său, producerii în serie de
meraviglia. Fie că densifică expresia poetică, amintind
de rafinamente nipone, fie că așează la fundamentul
fabulației principii ale stuporilor manieriste, Viorel
Mureșan poate spune, precum Giambattista Marino:
E del poeta il fin e la meraviglia, chi non sa fa stupir,
vada alla striglia. Poetica sa poate fi apropiată de a
suprarealiștilor, dar, chiar dacă producerea de uluiri e
echivalentă cu a acestora, poemul lui e scris de un subiect
liric ce calculează efectele activității sale. Poemele sale
sunt expresii ale unei lucidități surprinse în reverii.
Mă întîlnesc cu Viorel o dată sau de două ori
pe an. Constat, sper că și el, că, deși calea spre senectute
e binișor parcursă, ceva a rămas neatins de timp. Nu
știu exact ce, dar pot să spun că bucuria reîntîlnirilor e
deplină. O camaraderie de cursă lungă.

Dumitru CHIOARU
Maestrul Viorel Mureşan
Cu un an în urmă, la a 50-a aniversare a Echinoxuluim-am bucurat să-l revăd pe Viorel Mureşan, cu care
am depănat amintiri din boema noastră studenţească şi
am făcut un schimb de cărţi cu dedicaţie. El mi-a oferit
o foarte exigentă şi elegantă antologie de autor,Poştaşul
rural (Ed. Cartea Românească, 2015), prefaţată de
această tulburătoare mărturisire: „Ducîndu-mi supliciul
didactic aproape retras, aici, undeva într-un sat din
nordul Ardealului, toată această viaţă am simţit că-mi
pierd minţile în aşteptare. Aşteptînd, ba o scrisoare, ba
o revistă literară, ba o carte de la un prieten, poate şi el
la fel de singur ca mine, ba un ordin de chemare sau de
plată, ba ...cîteodată, şi cîte un mic onorariu. De prea
multe ori, în lungul şir de ani, zilele mi-au fost colaje
de ziare. Dar cel mai viu aştept încă să-mi bată la uşă,
aşa, măcar din cînd în cînd, de pe fîşia îngustă a unei
telegrame ori de pe cartonul dreptunghiular al unei
cărţi postale sau al unei ilustrate, cîte un mic poem.
Întotdeauna, expediat de la o altă adresă. Şi numai cu
poştaşul rural, în uniformă şi cu chipiu”.
Şi totuşi, Poesia îl vizita deseori şi continuă
să-l viziteze, inspirîndu-l pe poet şi salvîndu-l, totodată,
pe omul Viorel Mureşan prin fiecare dintre volumele
publicate. Îmi amintesc că, deşi amîndoi uceniceam cu
peste 40 de ani în urmă la Echinox, îi spuneam deloc
ironic Maestre, pentru că am învăţat multe de la el,
fără a-l imita, din discuţiile noastre literare. Poezia lui,
atît de concentrată şi rafinată în expresie cu migală de
bijutier, îmi dădea impresia de perfecţiune. Ştiu şi azi
pe de rost acest aparent haiku: „Scade rîul/ cum s-ar
lăsa un animal în genunchi/ la auzul săgeţii”, care m-a
umplut de admiraţie, cînd l-am citit în revista Echinox
şi apoi în volumul Scrisori din muzeul pendulelor, cu
care a debutat ca şi mine, în 1982, la editura Albatros.
Talentul şi meşteşugul conlucrează în poemele sale
miniaturale, dar şi în poemele lungi, alcătuite din
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secvenţe în care realitatea este transfigurată cu fantezie
în viziuni neliniştitoare ale lucrurilor ca în tablourile
lui Vasili Kandinsky ori Salvador Dali, amestecînd
expresionismul abstract al primului cu suprarealismul
celuilalt: „Citea/ în ziar numărul dezastrelor aeriene
din ultimul deceniu/ cînd i-au scos din pieptul deschis
pasărea aceea roşie/ cu ceasuri atîrnate de aripi./ Ajunsă
pe masă pasărea începu dansul/ pînă i-au deschis
geamurile/ să plece. Să plece oriunde pasărea cu ceasuri
atîrnate de aripi numai să plece/ să poată/ în lipsa ei/ că
oglinzile prea îi arată albi şi tăcuţi”.
Într-o „developare în perspectivă” publicată
în 1995 în revista Euphorion, descopeream în poezia
lui Viorel Mureşan o formă de manierism, în accepţia
acordată termenului de Hocke, mai apropiat de onirismul
lui Leonid Dimov, despre care avea să scrie împreună cu
Traian Ştef o carte, publicată în 2000 la editura Aula,
decît de tradiţia primilor echinoxişti. Dovadă acest
admirabil Vis cu Doamna de cearădin volumul Pietrele
nimicului(Ed. Dacia, 1995): „ea şedea pe un foarte înalt
pod de cuvinte/ cu un cerc auriu în jurul capului/ şi cu
mîinile pline de sînge// pe sub pod curgea o aproape
moartă oglindă/ cu ramele roase de şoareci roşii de
cîmp/ care doldora intră şi ies din pămînt/ aşa cum
sicriele nopţii ies unul din altul pînă la lună”.
După un deceniu şi jumătate, scriind despre
volumul său Banchetul de platină (Ed. Eikon,
2010) în revista Ramuri, apreciam în articolul cu
titlul Vitalitatea poeziei manieriste o deplasare de
accent de pe principiul horaţian ut pictura poesis pe
edgarpoescul şi mallarmeanul ut musicapoesis, care
marca o reîmprospătare a formulei sale manieriste prin
magia verbală a unei stări sufleteşti muzicale. Poemul
nu mai este doar rama unui tablou în care se produce
metamorfoza onirică a lucrurilor, ci şi partitura muzicală
pe al cărei portativ se ordonează ca nişte note cuvintele,
generînd muzical noi sensuri, obscure, ca în cel intitulat
chiar Manierism: „dinspre epavă o să ne vină un/ convoi
de glasuri de la acei/ care au ars într-un mare incendiu
pe apă// apoi/ căderea unei foi dintr-o carte/ prin aerul
cârpit cu fire roşii/ al casei// un leu aflat sub ocean/
calcă/ pe soare/ ca pe un pergament”, unde principiului
muzical sugerat de vocile ce supravieţuiesc fiinţelor
dispărute i se asociază cel pictural reprezentat de leu ca
simbol figurativ al puterii creatoare, mediat în diafragma
textului de „căderea unei foi dintr-o carte”, imagine a
transcenderii din timp în eternitate, reprezentînd arta
poetică a lui Viorel Mureşan. Într-o secvenţă din poemul
Cartea arsă, cele două principii creatoare sunt marcate
în structura textului în baza tehnicii contrapunctului:
„anul de-atunci va muri şi el ca o rană/ care se vindecă
lent// pod de-argint/ pe sub pămînt/ pod de-aramă/ peste
vamă// acest glas a cerut adăpost/ într-o crăpătură la noi
în perete/ şi ca un lămpaş în noapte o femeie/ ţine în braţe
întunericul// o jerbă plesni un trunchi şi se caţără/ pe el
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ca o veveriţă colorată// dintr-o dată/ cu paşi de dans/
stîrvul din cer se aşeză/ lîngă mine pe bancă// lumina
cu miros intens de moarte ne vine/ de la un cvartet de
coarde”, în care ultimele două versuri, memorabile,
sugerează ideea că planul metafizic al existenţei poate fi
perceput mai întîi muzical.
Îmi place şi azi poezia lui Viorel Mureşan, dar îl
prefer în poemele mai puţin manieriste, precum Cenuşă
în Paradis: „aşa vor spune/ îl atrăgeau cîrciumile/ şi
cimitirele/ şi nu scria mai mult de două versuri/ pe an//
i-au plăcut noaptea/ şi străzi lăturalnice acoperite cu
iarbă/ şi de nicăieri nu s-a întors/ fără umbra femeii/
care împleteşte un anotimp de dantelă/ deasupra unei
prăpăstii// a ţinut o morişcă în calea vîntului/ cînd n-a
mai fost vînt/ a lăsat urme/ pe zăpada albă/ pînă cînd
zăpada albă s-a subţiat// urmele lui s-au făcut iarbă”,
pentru spontaneitatea şi simplitatea rostirii emoţiei
lirice proprie poeziei genuine. Şi să-i spun în continuare
Maestre.

Lucian VASILIU
Piatră albă pe piatră (albă)
Trecut-au anii, ca Mureșul pe sub sălciile
secolului curent. Apa curge, Mureșenii rămân: Ion
Mureșanu, Marcel Mureșanu, Viorel Mureșanu. Cu
poezia lor, cu tot!
Militar în termen fiind, în zona Ineu-LipovaArad, am participat, zi și noapte, la stăvilirea Mureșului,
consolidând și păzind malurile mureșene. Apa, ca un
bivol negru, după expresia vremii, tulbura tihna satelor
de pe margine. Mureșenii erau în pericol. Noi, soldați și
gradați, juni de 18-20 de ani, ne străduiam să obturăm
cu saci de nisip fisurile malurilor, să înălțăm diguri
suplimentare, să blocăm apele nărăvașe. Vara tulbure a
anului 1975.
Astfel, un timp, m-am lăsat mureșenizat, în alt
chip decât prin poezia semnată de Marcel Mureșanu,
Ion Mureșan, Viorel Mureșan.
Fizic vorbind, pe Viorel l-am cunoscut, sper să
nu mă înșel prea tare, în Tabăra de creație literară de la
Păușa, pe Valea Oltului, în vara anului 1972. Absolvisem
Liceul nr. 1 (actualmente numit „Mihai Eminescu”)
din urbea lui Tache, Ianke și Cadâr (Baaadul lui Cezar
Ivănescu). Profesorul de franceză, filologul Tudor Opriș
(1926-2015), coordonator național al tinerelor condeie,
ne adunase, din toată țara, sub auspiciile formal uteciste,
să cultivăm artele, poezia, în principal, să îngrijim
Limba Română.
Paranteză: peste câțiva ani, aveam șansa
participării la o altă tabără, de jurnalism studențesc,
la Izvorul Mureșului (și al Oltului), ocazie de a mă
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împrieteni, definitiv, cu echinoxiștii Marta Petreu și
Emil Hurezeanu. Eu reprezentam revista Dialog, a
Universității „Cuza Vodă” din Iașii Junimii lui Ion
Creangă.
La Păușa, în ținuturi mirifice vâlcene, în hârjoana
apelor oltenești, rostogolite dinspre munții transilvani,
soarele apunea după culmi occidentale! Contextul
relaxant, colocvial, ne stimula creativitatea, dialogul,
sentimentul că suntem privilegiați de Spiritul Absolut.
Acolo, în Tabăra vetrelor cu jarul stins demult, ne-am
împrietenit, liceeni, școlari ai satelor Limbii Materne,
cu nume necunoscute atunci, recunoscute azi: Ion
Mureșan, Ioan Petraș (Arbore de Alba-Iulia, acum preot
de Timișoara!), Marian Drăghici (născut la circa 70 km.
de Dunăre, în Osica Olteniei sudice), Viorel Mureșan...
Detaliile s-au estompat, Mureșul s-a tolănit, motănește,
în cuibul memoriei de acum aproape 5 decenii.
Apoi, cred, l-am revăzut pe delicatul, discretul,
rafinatul poet maramureșean, la Colocviile Studențești
de la Iași. Să fi fost revederea în anul Marelui Seism,
în 1977? Am fost premiați, împreună, la secțiunea de
poezie?
Cert (sau pe aproape) este că ne-am revăzut (a
treia oară?), după Căderea Zidului berlinez, prin osârdia
prietenilor George Vulturescu și Dumitru Păcuraru, la
Satu Mare, la Zilele Revistei Poesis. Viorel, neschimbat:
cu ochii oculți, cu mustăcioara echinoxistă, de înțelept
ludic, cu tolba imaginară de poștaș bogat în arhive
literare (poezie, critică literară, publicistică), umbră
bacoviană în nord costoboc.
Multe lucruri ne-au consolidat, în timp, prietenia
de la distanță, bine așezată în cărți, în presa literară,
într-o fraternitate rodnică, tăcută, transparentă, într-un
fel de alergare în apropiere, de competiție stimulativă:
el, născut în 1953, eu în 1954; eu, cu debut (Mona Monada, Iași, Junimea) în 1981, el (Scrisori din Muzeul
Pendulelor, București, Albatros) în 1982. El, profesor,
eu – bibliotecar și, ulterior, muzeograf (renunțasem la
cariera de profesor de partid unic).
Ne-am regăsit, revăzut, reîntâlnit, din când în
când, în presa literară.
În volumul Sistemul modei optzeciste. Primul
val, semnat de Gheorghe Mocuța (București, Redacția
Publicațiilor pentru Străinătate, 2004): „În Ramele
Nordului, 1998, deslușim fața nocturnă, lugubră,
pustiită, a ființei poemelor lui Viorel Mureșan [...]
Lirismul obiectivat al simțirii și temperamentului
nordic al lui Viorel Mureșan și-a regăsit în volumele de
până acum [...] expresia unei tensiuni lăuntrice greu de
egalat” (pag. 66-67)
Ne-a însumat și regretatul Radu G. Țeposu, în
Istoria Tragică & grotescă a întunecatului deceniu
literar nouă (scos din raft întru reamintire, ediția a
III-a, cu prefață de Al. Cistelecan, București, Cartea
Românească, 2006), la Capitolul Gnomici și esoterici.

Manieriștii (unde suntem vecini de radiografie critică
țeposiană): „Cu excepția câtorva, puține, gratuități,
aproape toate poeziile lui Viorel MUREȘAN din volumul
de debut [...] sunt superbe prin impresia de desăvârșire
stilistică, de concentrare studiată a imaginarului, de
ritual manierist” (pag. 106-107).
Dumitru Chioaru, în Developări în perspectivă.
Generația poetică ‚80 în portrete critice (Cartea
Românească, 2004), remarcă, precum un veritabil critic
de artă: „Lectura poemelor lui [Viorel Mureșan – n.n.]
îmi provoacă aceeași uimire ca tablourile lui Kandinsky
sau ale lui Paul Klee, din care liniile și culorile țâșnesc
simultan spre ochi, purtând cu ele tensiunea spirituală a
creatorului lor. Incandescența trăirii rămâne sublimată
în text, ca urmele unei explozii într-un cristal” (pag.
135-137).
În fine, mă regăsesc în aceleași pagini cu Viorel
Mureșan, în Laurențiu Ulici: Antologia poeților tineri
(1978-1982), București, Editura Muzeul Literaturii
Române, 2005. Mă regăsesc și în poemul lui antologic,
tineri și bătrâni, de la pag. 392: „Viața într-o casă cu nori
pe tavan./ Tinerii/ schimbă toată ziua umbre prin curte./
Liniile curbe/ au evadat din afișe: se caută/ cu neliniște/
adolescentele pe plajă.// Bătrânii schimbă scântei pe un
covor roșu,/ fiecare știe câte/ ceva despre înfățișarea/
unui bolnav incurabil. Gândurile li/ se opresc deasupra
covorului:/ o piatră albă pe o piatră albă.”
Iașii Junimii scriptoriene,
nov. 2019
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IV. Critica poeziei
Ioan MOLDOVAN
O singură noapte iluminată
Nimic din toate ale lumilor împovărate de
materie-timp-loc nu intră în poezia lui Viorel Mureşan
fără ca înainte să nu fi trecut proba de purificare şi
elevaţie spirituală într-un Egipet lăuntric de iniţiere
şi acreditare în misterele lirice. Fără grabă şi fără alte
sarcini la comun, poetul – un fel de Chezarion – stă
singur şi neobosit în faţa datorinţei po(i)etice de a
celebra migraţia imediatului în transparenţă consacrată.
În Poştaşul rural ne este oferită de poet o
selecţie din cărţile de poezie publicate (în număr de
zece). „Criteriul de alegere a poemelor – scrie Autorul
în Cuvântul său înainte – mi-a venit instantaneu: intră
numai acelea care, puse laolaltă, să poată lăsa impresia
că au fost scrise într-o singură noapte, cât viaţa mea de
lungă.” Cel numit în titlul cărţii „este, cu siguranţă, un
mijlocitor între noi şi zeităţile care guvernează destinul;
ne poate aduce binele şi răul din cele patru vânturi.”
Acum el ne aduce binele: poezia lui Viorel Mureşan în
întruparea sa lirică cea mai aleasă. Criteriul de selecţie
a funcţionat perfect – unitatea de substanţă şi spirit a
poeziei lui Viorel Mureşan este desăvârşită. Doar că noi,
cititorul, fratele, ipocritul, nu putem şi nici nu voim a o
citi aşa cum a dorit să lase impresia. Poezia conţinută
e de esenţe tari şi subtile şi cere o lectură pe inhalaţii
mici şi prefirate răbdător şi desfătător. Oricum, fraza cu
care am început acest salut mi s-a impus ca un fel de
comunicat concentrat al felului meu de a recepta poezia
lui Viorel Mureşan. Ceea ce dau mai jos – recuperativ –
e comentariu, zăbavă analitică, tentative de aproximare
critică ocazionate de citirea unora dintre volumele de
versuri din care autorul a făcut selecţia pentru Poştaşul
rural.
Aşadar, iată ce scriam la apariţia volumului
Ramele Nordului (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998):
Cele trei anterioare – Scrisori din muzeul
pendulelor(1982), Biblioteca de os(1991), Pietrele
nimicului (1995) – împreună cu această a patra carte de
poeme alcătuiesc o „ramă” în care autoportretul poetului
Viorel Mureşan are toate elementele care să-i confere
nu numai singularitate, ci şi fermitatea configurării
unei limpezi maturităţi lirice. Poetul se recunoaşte în
următoarele observaţii critice ale lui Radu G. Ţeposu
reproduse pe manşeta noii cărţi: „Poeziile par suite de
imagini din care putem recompune realitatea cu destulă
dificultate, la fel ca dintr-un set de desene abstracte.
Poetul alege o secvenţă, o stilizează prin metaforă, o
şlefuieşte până când elimină orice asperitate, după care
o pune în ramă, oferind-o contemplaţiei. Precum într-un
muzeu, organul cel mai solicitat este ochiul. Plasticitatea,
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aşadar, e calitatea cea mai de preţ a lui Viorel Mureşan
şi, totodată, principiul de construire a poemului.”
Imagismul hiper-rafinat al poeticii lui Viorel
Mureşan este doar una dintre faţetele sale, poate cea
care-ţi ia ochii. Calitatea plasticităţii e mereu dublată
de ineditul mişcării imprimate de poet unei imagini,
încât resorturile ei corespund mai puţin voinţei de
compoziţie plastică, precum la parnasieni, cât unei
energii configurative de tipul celei care alimentează
haiku-ul japonez.
Ceara, osul, piatra sunt, în inventarul de
„materii” preferate de poet – pentru facultatea lor de a
prezerva semnele esenţiale ale realului – cele care asigură
coerenţa (prin revenire şi prin reverie) viziunii lirice la
Viorel Mureşan. „Doamna de Ceară”, „Biblioteca de
os”, „Pietrele nimicului” – pentru a face trimitere numai
la titlurile utilizate de poet – sunt metafore unghiulare
ale universului poetic al lui Viorel Mureşan, păstrate
de către autor ca pe nişte puncte de fugă în „ramele”
poemelor sale.
Respingând sporovăiala din poem şi practicând,
cu deliciile dexterităţii şi rafinamentului, o poetică a
sugestiei, a ambiguităţii, deseori a jocului combinativ
al acestora, într-un regim de brevilocvenţă controlată,
Viorel Mureşan preferă vegetaţiilor încâlcite ale
verbalizării retorice o „sărăcie” a elementelor de
compoziţie şi a aranjamentelor lirice amintind de
ikebana niponă. Discursului sfătos îi este preferat
„fragmentul”, în care rezonanţa lirică rezultă din
misterioasa prospeţime a fluxului sugestiv trecut prin
filtrele sofisticate ale golului şi plinului: „scrie cu sânge
şi taci// aşa porunci mâinii mele de cârpă/ cu o voce de
uleiuri întinse pe mare/ păianjenul// scrie cu rouă pe faţa
unui copil adormit/ când se va trezi să i se pară/ că el a
spus propoziţiile acestea” (Fragment).
Trebuie înlăturată o posibilă eroare: poezia foarte
rafinată a lui Viorel Mureşan (ca sintaxă a sugestiei) nu
e rarefiată din punctul de vedere al substanţei lirice;
dimpotrivă, „fragmentele” sale au efectul zorilordintrun vers al său: „zorile veneau fără mâini şi le lunecau cu
forţă în ochi”. La această intrare în forţă în imaginaţia
cititorului a poemelor lui Viorel Mureşan contribuie
din plin travaliul comparaţiei. Aceasta e întotdeauna
o provocare, un instrument de insolitare a contextului,
asigurându-se o zonă de mister, de ambiguitate
prelungită: „mai alb decât cerul era fumul spitalului de
nebuni/ şi se coşcovea ca o mireasă cu simţul umorului
negru”; „în ochii noştri se vedeau tăcerile/ precum prin
fereastră cenuşa/ unei perechi de bocanci”: „uşile-n
beznă faţă în faţă/ ca trestiile pe baltă/ ca oasele mâinii”;
„ ziua era singură ca o cizmă pe/ jumătate ieşită din
gheaţă” ; „tu erai verde şi numai puţin semănai/ în
ziua aceea cu mâlul frământat de guzgani” ; „ochii mei
răriţi/ ca pânza din drapele”; „n-am stat/ să fumez pe
inima ei/ ca o înnoptare flanând pe scări la vagoane”;
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„totuşi gândul a fost pe jumătate rostit/ cum cade lumina
ferestrei pe o mâncare de raci” etc.
Inventând spaţii şi timpuri strict poetice –
prin utilizarea ingenioasă a „materialului” cotidian
– , translând cutare element al imediatităţii în cadrele
poemului, Viorel Mureşan ne atrage într-o aventură a
lecturii în urma căreia chiar şi ceea ce ne este imposibil
a imagina, bazându-ne pe un îndelung verificat simţ
al concretului, ne apare ca o propunere de acces într-o
lume a posibilului, într-un univers al semnelor etern
ambigui: „la câţiva metri deasupra oraşului/ printre
frunzele unui castan/ vântul legăna o bandă magnetică”
(Pastel însângerat).
Poezia lui Viorel Mureşan solicită un lector
dispus să accepte toate convenţiile, şi mai ales pe cele
ce decurg cu graţie din congruenţa planului real cu
cel livresc: „stau pe vârful casei şi ascult/ ho-ho-tele de râs ale lui edgar allan poe înăuntru/ pe deasupra
capului meu zboară/ un stol mare de corbi/ în grădina
de-alături se vindecă-ncet un câine bolnav/ pe mâinile
tale/ tot încet/ se-mbracă umbrele în seară” (Fragment).
Textul e datat: 3 noiembrie 1995. E o dată a poemului,
cu siguranţă, pentru că alături stă un alt text, nedatat,
dar care, mirrabile visu, conţine tot o stare, e drept,
a îngerului, şi care, la drept vorbind, e tot poetul în
exerciţiul misiunii sale: „îngerul stă în amiază pe-un
craniu/ stă şi lăcrimează de prea multa lumină care îi
intră în ochi/ oricine-ai fi/ trecătorule/ nu-l întreba de ce
plânge/ că s-ar putea să te apuce plânsul/ împreună cu
el” (Scenariu).
Ca trecător/ cititor prin poezia lui Viorel
Mureşan, nu întreb nimic: destul că mă apucă şi râsul
şi plânsul şi orice altă stare pe care îngerul poeziei sale
ne-o transferă cu o generozitate ce nu poate izvorî decât
dintr-o autentică vocaţie poetică.

Cu D.Săuca

Iulian BOLDEA
Discreţia ca stare de spirit
Viorel Mureşan este un poet echinoxist tipic, prin
stil, tematică şi conduită a sensibilităţii: rafinamentul
expresiei, imagistica livrescă, preferinţa pentru metafore
insolite, puseurile erudite sau ceremonialul în-scenării
poemului. Poezia se modulează sub specia unei confesiuni
discrete, în care accentele interiorităţii capătă tonuri
delicate, prelungindu-se într-un ton neutru, ignorându-se
aşadar clamarea sau retorismul, într-un fel de reverie a
reflexivităţii. Poetul este, scrie Al. Cistelecan, „un estet
al contemplației și un virtuoz al descripției himerice, un
caligraf de năzăreli și de iradiații”, un „rafinat al sclipirilor
inefabile din lucruri”, căci „imaginarul lui, oricît de fără
cod pentru cititor, e unul de bijutier, de creator de mărgele
suave și senzuale deopotrivă. Estetismul contemplativ (e
vorba evident de un voluptuos al iscodirii) se traduce și
într-un estetism descriptiv, într-o grație a imagisticii de
care poetul se îngrijește aproape cu devoțiune calofilă”.
Exhibările eului sunt camuflate de expresia neutră, în
timp ce exteriorizarea emoţiilor pare sublimată de notaţia
sobră, impersonală, care nu denunţă, ci enunţă în cadenţă
sobră diagramele emoţiei. Avem de a face cu un fel de
„confesiune cu dinţii scrâşniţi” (G. Benn), în măsura în
care biografemele sunt expuse discret, iar existenţa e
asumată în mod constant sub semnul epifaniei textuale,
fiind încifrate cu luciditate şi detaşare în perimetrul
expresiei, fapt care imprimă poemelor tonul neutral,
echidistant.
În poezia lui Viorel Mureşan sublimitatea şi
coşmarul se intersectează, concreteţea realului şi sugestia
graţiosului coexistă, în timp ce „temperatura” etică a
poemelor e constantă, fluctuaţiile de accent liric sunt
insesizabile, opţiunile şi atitudinile fiind din registrul
vagului. Autoreflexivitatea este efigia acestor versuri,
amprenta metapoetică asigură circularitatea poemelor,
adesea divergente în teme şi atitudini. Referinţele la actul
genezei poemului, la avatarurile cuvântului ca vehicul de
emoţie lirică alternează cu transcrierea netă a concretului,
articulându-se astfel o viziune aproape tragică a creatorului
blocat între oglinzile textului şi vehemenţa realului:
„poemul acesta e cârtiţa ridicând grămăjoara de pământ/
cum – aprinzând o lumânare – aştepţi la marginea mesei/
un deget ieşit din istorie să lovească fereastra” (Poemul).
Poezia lui Viorel Mureşan transcrie în stil personal
dilemele creatorului, absorbite în relevanţa semantică a
verbului, personalizându-se prin transgresarea biografiei
în literaritate. Eul ezită între trăire şi imaginar, între gestul
cotidian şi orizontul ficţionalităţii, frizând nostalgia
regăsirii unei concilieri cu realul: „creierul meu ieşise la
soare/ pe asfalt/ şi l-am iscodit ce gândea/ în momentul
acela/ - tocmai mă împiedici să prind rădăcini/ mi-a
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strigat sâmburele de piersică/ rostogolindu-se” (Poezia de
buzunar). Lirismul discret, infuzat de livresc al lui Viorel
Mureşan e dominat de o discursivitate difuză, prin care
efuziunile sunt geometrizate, într-un joc uşor teatralizant
al afectelor.
Lirica erosului se desfăşoară într-un spectru amplu
al expresiei lirice, de la percepţia senzuală, imediată,
până la accentele elegiace, care transfigurează nostalgic
senzaţia, transpunând-o în melancolie a depărtării
sau a absenţei. Alteori, notaţiile trăirii cotidianului
sau proiecţiile erosului în palimpsestul memoriei se
spiritualizează, îşi geometrizează în chip reflexiv
contururile. În A şaisprezecea carte poştală către Doamna
de Ceară trăirea erotică e transfigurată metaforic, emoţia
pendulând discret între idealizare şi demitizare: „pe tine
te iubesc numai şopârlele/ pentru că asemenea lor tu nu
trăieşti iarna/ trupul e sunete de lemn înşirate pe sfori/
cînd stai la soare/ tu întinzi stelele la uscat/ şi te temi când
norii se freacă de pietre/ şi floarea salcâmului desparte
uscatul de ape/ căzând”. Poemele de dragoste ignoră orice
urmă de retorism, inflaţia metaforică e absentă, trăirea
pliindu-se pe o frazare reţinută, căci echilibrul între afect
şi idee e trasat în tuşe imagistice decise din care nu lipseşte
prospeţimea sau puterea de sugestie. De altfel, cunoaşterea
de sine, autoscopia, dimensiunea reflexivităţii sunt
resimţite uneori drept carenţe existenţiale, drept atâtea
atitudini alienante. În astfel de poeme, imaginile absenţei,
ale alienării sunt recurente, trasate în tuşe groase: „ştiri şi
cerneală scăpărau/ sângerau în jurul unui glob de hârtie/
ochii rămân pe un ecuator de cenuşă (…)// iată-mă singur
numai cu vocea uscată/ ea şterge bătaia pendulei pe zid//
sunt la biblioteca de os maimuţa-mi arată/ cu un baston
lunile anului în scădere/ şi rămânem pe gânduri ca pe un
morman de ruine” (Biblioteca de os).
Refuzând efuziunile sentimentale, celebrând
sentimentul, poetul se situează într-un loc geometric al
complementarităţii: al trăirii şi al problematizării. Reflexele
cotidianului se intersectează cu autoreferenţialitatea,
concretul e perceput acut, poetul redând cu reînnoită
prestanţă prezenţa şi relieful lucrurilor, surprinse prin
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focalizarea detaliului revelator. Fragmentul desenat cu
halucinantă plasticitate întregeşte fizionomia întregului,
aşa cum întregul proiectează asupra fragmentului o
alură distinctă. Reprezentarea peisajelor conţine faptul
divers şi miraculosul în transcripţie poetică, banalul
şi semnificativul, alăturate într-o sugestivă întâlnire a
diversului şi incongruentului: „un cocostârc de cărbune
am văzut/ în jungla electrică dintre două sârme de cupru/
un cocostârc pe zăpadă mi se pare posibil/ dacă albul
nu ucide pe alb/ dacă umbli cu ochii legaţi printre luciri
de metal/ şi treci din odaie-n odaie scăzând/ dacă duci
luna pe braţe de-a lungul unei coli albe/ la capătul colii
prăbuşindu-te-n gol” (Vocile).
Nu lipsesc din aceste volume poeme în care se
experimentează formule şi forme lirice diverse: exerciţiul
rafinat, graţios, caligrafia sobră, asumând concizia ca pe
o sursă a expresivităţii. În astfel de poeme ce au alura
unor haiku-uri japoneze, cu desen esenţializat, purificat
de orice inserţie a fenomenalităţii, Viorel Mureşan prinde
pe pânza poemului contururi fragile şi forme indecise,
dovedind o mare capacitate de vizualizare a lucrurilor,
dar şi o remarcabilă discreţie metaforică („tăiam luna
cu gândul/ felii/ morţii au visat toată noaptea o furtună
de frunze” – Proză magică). Nu pot fi eludate nici
accentele suprarealiste, jocurile onirice ale unor versuri
în care realitatea îşi fluidizează contururile, iar obiecte
disparate stau alături, în fraze poetice cu o sintaxă
uneori discontinuă cu raporturi insolite între cuvinte cu
semantism distinct şi difuz. Referindu-se la filonul oniric,
Octavian Soviany sesizează alcătuirile şi dezalcătuirile
succesive ale structurilor textuale, considerând că peste
acest filon se constată unele suprapuneri „ce ţin de
mitologia textului şi a scriiturii”, situată sub auspiciile
unei sensibilităţi crepusculare atente la „aspectele
declinante ale existenţei”, sensibilitate care se întâlneşte
„cu spiritul calofil şi estet al unui bijutier de imagini”.
Hazardul suprarealist sugerat de unele poeme ale lui
Viorel Mureşan este construit, elaborat cu o meticuloasă
regie a sensurilor, delirul său e programat cu minuţie,
constrâns la cadre raţionalizante. Lumea se răsfrânge,
în textura poemelor de acest tip, deformată, obiectele
capătă forme stranii prin relaţionări inedite, în siajul
absurdului, imaginarul şi realul se asociază într-un cod
poetic ce stimulează paradigme ludice şi ironice, livreşti
şi autoreferenţiale: „în zori/ creierul ei ieşea/ să planteze
steaguri/ deasupra unei mari întinderi de râs/ noaptea/ a
luat trenul care ducea spre vest/ e ziuă/ zorii cad în pri/ virea întinsă pe stânci/ a unei femei” (Elegia a doua
sau câmpia de maci). Indiferent la gesturile insurgente
sau insolite, asumându-şi, dimpotrivă, o manieră lirică
a sublimării şi o ţinută poetică reţinută, Viorel Mureşan
e un poet discret şi sensibil, cu un sunet liric distinct şi
pregnant.
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O antologie de autor, aşa cum a gândit-o Viorel
Mureşan pe cea de faţă (Poştaşul rural, Editura Şcoala
Ardeleană, 2015), este până la urmă o rescriere a operei
sale poetice, un nou act de creaţie. Nu avem în vedere
doar confesiunea autorului din textul introductiv (reluând
titlul cărţii) mărturisind că şi-a dorit ca poeziile incluse
în volum să dea impresia că „au fost scrise într-o singură
noapte”, chiar dacă acea noapte ar avea dimensiunile
metafizice ale vieţii poetului. Mai important mi se
pare faptul că totul stă sub semnul Poveştii unui poştaş
care, nu totdeauna în carne şi oase, cu uniformă şi
chipiu, îi aduce Poetului, într-un sat izolat, de unde ar
putea să înceapă lumea (şi chiar începe într-un univers
poetic!), voci, imagini, bucăţi de valori născocite de om,
dătătoare de trăiri puternice şi diversificate, din care se
poate zămisli ceva tulburător şi neaşteptat. Numai că
poştaşul nu este doar cel care aduce, ci şi cel care duce,
în plicurile din tolba sa, bucăţi din fiinţa creatoare care
se dăruie lumii astfel, ieşind din sine şi revărsându-se
în univers. Noroc cu d-na Zoie (soarta soţiilor de poeţi
nu este totdeauna una foarte simplă!) care este şi şofer
(unul care merită toate laudele!), şi secretar, şi internaut,
şi bucătar, şi veghetor în toate cele, pentru ca poetul să
nu se topească în nesfârşitele rătăciri lirice. Unitatea
volumului constă tocmai în Povestea pe care Viorel
Mureşan o generează şi care adună miraculos volumul,
o poveste a unui poştaş magic, precum un daimon. Iată,
aici există cu adevărat o noutate!
Totuşi, la apariţia cărţii, nu toţi comentatorii au
acceptat propunerea poetului aflat la a treia antologie
şi au regretat că autorul nu şi-a prezentat selecţia
cronologic, în ordinea apariţiei volumelor, luminând
astfel etapele diferite ale creaţiei sale. Este şi cazul
lui Vasile Dan care, în Arca arădeană, este sceptic în
a privi Poştaşul rural ca un volum unitar: „Cu toate
acestea, în pofida senzaţiei tari de legătură între poeme
(...), poemele poartă pecetea, patina timpului când au
fost scrise, a momentului biografic, dar şi a atmosferei
literare illo tempore, deşi autorul nu precizează nimic
în acest sens: nici cartea în care au apărut mai întîi
poemele, nici editura, nici anul etc. Vrea să le propună
pe toate ca aparţinând aceluiaşi suflu poetic. Din
fericire, nu reuşeşte.” (nr. 4-5-6, 2016) În consecinţă,
susţine un demers critic ce descifrează mai cu seamă
etapele evoluţiei poetice, cu împlinirile şi neîmplinirile
fiecăreia. Se poate şi aşa, nimic de zis, dar am neglija
din start aspectul creativ al antologatorului (antologat în
acelaşi timp), demers la care cititorul este invitat, mai cu
seamă că autorul este unul dintre poeţii, destul de rari,
care nu se lasă pradă sentimentalismului, condamnat
la luciditate, ceea ce poate constitui o piedică în calea

poeziei dacă nu ar fi dublată de un spirit creativ de
excepţie. Este ceea ce observă şi criticul Al. Cistelecan
în unul dintre fragmentele din Referinţe critice de la
finele cărţii: „Departe de dicteu şi foarte aproape de
inteligenţă, poemele sar în pură gratuitate. Ele aruncă
lestul sentimental odată cu cel existenţial, încercând
să trăiască doar din stranietate şi din tensiunea unui
imaginar himeric”.
Apoi, e bine să remarcăm că actul creaţiei, chiar
şi atunci când e vorba de o antologie, este şi unul de
revizuire a propriei opere poetice, mai cu seamă că,
aşa cum mărturiseşte scriitorul, este unul dinamic,
unul care nu suportă rama, ci perpetua prefacere,
inventivitatea, spectacolul lumii: „Apoi, natura ludică a
poeziei mele îmi impune să stau cu faţa spre teatru, spre
spectacolele de un amestec straniu dintre real şi virtual
ale păpuşarilor, spre tragicomica lume a circului. Şi, în
măsura în care, în toate cele mai sus amintite, diferitele
euri artistice se contemplă pe sine, lirismul este prezent,
iar eu îl pot culege nestingherit şi fără să-mi fie niciun
pom interzis.” (dialog realizat de Laura DAN în Vatra,
nr. 3-4/2017)
Poetul alege să înceapă cu un poem al aşteptării
unui eveniment capabil să schimbe modul de a privi
lumea (Scrisori din muzeul pendulelor. 3), o eclipsă, în
care cioburile afumate dobândesc valoare de simbol.
Este doar o motivaţie poetică la ceea ce urmează, pentru
că aşteptarea este şi aceea a unui timp care nu mai
vine (Deşertul tătarilor) sau nu în marginile lucrurilor
sperate, ci este mai degrabă un gol care se cuibăreşte
în spaţiul pregătit pentru altceva (Interior cu peşti
aurii). De aici şi nevoia de reverie, de a explora visul
(nu e tributar onirismului dimovian, deşi i-a dedicat
un interesant studiu!), ca un teritoriu altfel, în care
mişcarea poate să tulbure, iar lucrurile, viaţa să aibă
o fluenţă nouă, stranie: „Acum// apa îşi lustruieşte
monedele/ de carnea ei arămie. Nu-i nevoie/ să mişti
un deget, ar putea/ umbra lui/ să pună atâtea vocale în
mişcare.// Doar copiii împleticindu-se cad./ Vin pe cai/
de departe – aduc bunicilor lemn pentru/ acele foarte
lungi sănii. Vor coborî muntele/ pe oglinzi,/ ce frumos!/
N-au mai călătorit aşa/ de foarte mulţi ani…” (Batista
cu vocale a cântăreţei de cameră Rosa Silber după Paul
Klee) Poetul mizează pe efecte ale imagismului, dar mai
degrabă are în vedere partea doctrinară, avangardistă
a curentului, ceea ce îi conferă o mai mare libertate în
creaţie („nopţile tăiate ca gutuile de sărbători”) şi tinde
să aşeze o altfel de relaţie între lucruri (Cutiile negre
vorbesc Jurnal, 11 decembrie, marţi), îl ajută pe poet
să mişte mai firesc între fiinţă şi nefiinţă (Deschidere
II). Iată un foarte reuşit desen al nimicului, realizat
prin inedita îmbinare între debordanta imagine, aparent
într-o revărsare anarhică, şi pomenita luciditate marcată
de creativitate: „îi lăudau frumuseţea/ ca pe o umbrelă
uitată deschisă/ între pietrele de pe malul unui râu/ seara
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şi dimineaţa// frumuseţea ei/ mâinile ei/ absente” (Efigia
poeziei). Este şi aceasta o modalitate de a contura
profunzimi, de a contura un univers dincolo de univers.
Multe par să apropie de un neodecadentism care
constituie o ispită de luat în seamă pentru Viorel Mureşan
(Sertarele), fără ca, totuşi, să-i deschidă porţile larg,
cum probabil nu s-ar cuveni. Poetul are opţiunile sale,
preferând să se apropie de un expresionism, aşa cum
l-a propus pictorul Paul Klee, ca univers în care drama
devine mai puternică în interiorul materiei (Z), ceea ce
ridică o serioasă şi ispititoare problemă, a transferului a
tot ceea ce este adânc omenesc în profunzimile aparent
inerte: „De la muzeu se aude corul paharelor/ o vocală
e înecată-n absint/ despre oglinzi se ştie că spun lucruri
concrete/ puneţi-le guri şi vedeţi dacă mint” (Propunere
pentru o înfăţişare mai concretă a literei E).
Pentru Viorel Mureşan, trecerea omenescului spre
o lume aparent inertă nu este o formă de parnasianism
la îndemână, pentru că nu e o simplă trecere de trăiri
în lumea care nu cuvântă, doar o obiectivare. Apoi,
poetul, cum este de aşteptat, vede primordia rerum
(Lucretius), materia, în primul rând în cuvânt, în literă.
Nu este de mirare că vocalele devin repere de care teai putea lovi sau că interjecţiile devin obiecte ale unor
definiri poetice: „o călătorie în aprilie ca o călătorie în
cer/ ochii mi se umplu de două abisuri/ pe malurile lor
împletesc garduri şi fluier să-mi treacă/ de plâns/ aici
unde un gând îmi sparge cu mănuşi capul/ şi pleacă
lăsând totul deschis” (Sertarele 10). Cuvântul devine un
spaţiu esenţial între viaţă şi moartea fiinţei (Cimitir de
cuvinte), încât un transfer al lumii în gramatical nu este
perceput precum ceva de domeniul nefirescului (Ibid.).
Cartea, în accepţiunea sa poematică devine astfel o
lume cu toate ale ei, nu lipsită de primejdii (inevitabil
ne amintim de versurile lui Baudelaire către cititor: Jette
ce livre saturnien/ Orgiaque et mélancolique), uneori
găzduind imagini apocaliptice: „cu o pasăre de hârtie/
un copil – mă tem c-am şi/ râs de el – scoate soarele/ din
douăzeci şi cinci de odăi// din nestemate moartea prinde
chip/ pe frunţi purtăm inelul de-ntuneric/ păşim încet
pe ape ca/ pe-un scripet/ neliniştit de alb/ şi luciferic”
(Cartea arsă). Luciditatea poetului însă îl determină
să îşi zămislească un soi de protecţie, să păstreze o
oarecare distanţă de arderea abisurilor fiinţei, pe care le
pune în mişcare, ceea ce se întâmplă ades prin mijlocirea
ludicului.
Ca trăsătură comună a operei poetice a autorului
sălăjean este arderea interioară profundă, la adăpost
de spectacolul imediatului, pe care îşi permite doar să
îl contemple. Ca urmare, jocul, în regia sa, îi permite
să comunice fără a fi neapărat actorul supus reacţiilor
spontane ale sălii. Aici e bine să căutăm şi livrescul,
consistent în volum, dar topit în structuri, cu acces
pe trepte diferite ale iniţierii. Mai frecvente sunt
transformările textuale pornind de la un hipotext,
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situaţie în care trimiterea presupune asimilări culturale
anterioare: „Corbul într-un picior pe o bilă/ de-a lungul
şoselei gene negre pierdea/ în urmă-i bătrânii cu bile
în braţe/ zburau după pene cum fulgii de nea// din ochi
nu-l pierdeau până nu mai era” (Nevermore). Nu doar
trimiterea este importantă aici, ca şi în alte locuri din
volum, ci mai ales dialogul cu poezia lui Edgar Allan
Poe, respunerea creativă a lui Viorel Mureşan.
Poetul intră într-un joc cu lumea, joc pe care,
cel puţin în parte, îl zămisleşte intuindu-i natura şi
adâncindu-i firescul, surprinzător, ca orice lucru normal.
Aici este şi raportul său cu sacrul, destul de rar în opera-i
poetică, din fericire. Aici este nevoie de o paranteză, ca
să apreciem o asemenea atitudine, câtă vreme, pentru
mulţi poeţi, nu dintre cei mai iscusiţi, raportarea la sacru
cu orice preţ are menirea să-i scoată din cotidian, din
imediat, să le aducă o aură inconsistentă, obţinută fără
prea mare efort. Nu este şi cazul lui Viorel Mureşan.
Pentru autorul Poştaşului rural, sacrul, atunci când îi
iese în cale, nu este scutit de o viziune ludică ((Pajişti))
sau de o reîncarnare în cotidian ((Sfântul Gheorghe)).
Nu fiinţa se înalţă prin raportarea la divin, ci divinul se
legitimează prin umanizare, de aceea simbolurile sacre,
precum îngerii, pot să devină prezenţe stranii, dacă sunt
coborâţi din tipare: „acolo sosea un înger pe roţi/ la a
cărui vedere orice glas/ s-ar fi spart ca un taler de lut//
o pereche de bocanci la capetele înalte/ ale unui pod/ şi
mugetul taurilor pe şes/ şi femeia care ieşea din beton”
(Perechi tăcute). Ipostazele simbolurilor sacre sunt
mereu diferite, dar aceasta este o perspectivă generală
în accepţiunea poetului, nu scutită şi ea de pomenitele
transformări textuale, când se iveşte prilejul: „păzea pe
câmp vitele/ şi răsfoia cu bucurie o carte/ din când în
când ridica dintre pagini capul/ şi striga răspicat numele/
fiecărei stele ce tocmai răsărea// a găsit abecedarul lui
Adam” (Abecedarul lui Adam)
În ciuda căderii tiparelor, a unor structuri morale
cu valoare de ramă, lumea textului propune un univers
cu mai multe libertăţi de organizare, nicidecum unul
anarhic. Cu toate că există momente în care se pare că
fiinţele şi lucrurile mişcă precum într-un joc de puzzle
făcut praf (Secol), lucru la care contribuie şi destul
de multe poezii foarte scurte, un soi de miniaturi, ele
sunt fragmente ale unui întreg de găsit (33 de rime
pentru umbră), căruia poetul îi avansează contururile.
Este un univers în care vocea profetică nu lipseşte
(Deschidere I), viziune importantă tocmai pentru că
nu se abuzează de ea. Este şi un univers în care se
produce o dispută subterană între trecere şi încremenire
(totuna cu eternitatea). Apropierea de nemişcare se face
prin personaje, cum ar fi Doamna de Ceară ce revine
cu o anumită frecvenţă în volum: „Doamna de ceară
deschide/ un ochi plimbă peste flacără o lumină-n
scădere// pe muntele galben mângâie cărări de/ cărbune
fac semn/ pe aleea gândirii vor plânge umbrele/ noastre-n
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sandale de lemn” (Doamna de ceară). Porţelanul, albul,
senzaţia de rece vin să completeze o viziune a unei lumi
încremenite, straniu născute şi ea din fiinţă.
Trecerea, în schimb, nu tocmai într-o postură
antagonică, deşi uneori paradoxală, când naşterea se
poate produce pe o cădere a fiinţei (Lumini), aduce cu
ea sentimentul, diferit, al iubirii sau şi al morţii, în nota
obişnuită a operei poetice a lui Viorel Mureşan: „cu un
şir de pereţi uscaţi mă aştepta moartea/ cu ideile ei de
zugrav/ anul acesta se stingea printre paharele roşii/ a
căror lumină ducea sub pământ/ noi hibernam într-o
piatră/ în care un bătrân răsfoia umbre…” (Deasupra
lucrurilor se făcea repetiţie generală (fragmente)). Chiar
dacă sentimentul persistă, comunicat uneori şi alegoric
(Fuga), poetul nu devine un captiv al melancoliei, un
elegiac. Spiritul său, ajutat din plin de mijloace ale
poeziei de avangardă, îi situează uneori discursul liric în
vecinătatea absurdului, adică spre o adevărată erupţie a
sensurilor (Un portret de bătrână).
Antologia alcătuită de autor, Poştaşul rural, este
de o maximă concentrare şi profunzime, se conturează
ca o voce distinctă şi coerentă, dovedind că, aşa cum ar
putea spune şi Cornel Ungureanu în geografiile literare
ale domniei sale, măcar pentru un răgaz poetic, Viorel
Mureşan vorbeşte din centrul Universului, adică din
satul Surduc, nr. 118/A, jud. Sălaj.

Adrian ALUI GHEORGHE
Dezintegrarea în lumea imaginată
Pe Viorel Mureșan l-am citit pe sărite, mai
mult în reviste, dînsul nefiind dintre poeții actuali, cei
mai mulți de altfel, care să aibă știința auto-promovării.
De asta, antologia „Poştaşul rural” (Editura Caiete
Silvane & Editura Școala Ardeleană, 2015) este una
revelatorie pentru poezia lui Viorel Mureşan, unul dintre
poeţii adevăraţi ai vremii noastre, care se distinge prin
vigoarea meditaţiei, prin rafinamentul imaginii, printrun soi de extaziere poetică în faţa unei realităţi care
pare să fie rezultanta unui joc simpatetic al imaginaţiei.
Poștașul rural este, în acest caz, cel care aduce vești de
niciunde, precum ramuri de măslin în cioc de porumbel
și duce mai departe mesaje într-un exercițiu de risipire
a stărilor poetice în patru zări, pe principiul că numai
risipindu-le le înmulţeşte. Un „personaj” poetic este, în
această atmosferă de aşteptare şi crepuscul, melancolia,
numai că ţipătul de singurătate al ei este unul estompat
în/ de carnea voluptuoasă a textului: „Inginerul Frigului
joacă şah la mansardă pe/ o tablă de lut roşu/ stele
deasupra norilor prin cristalul ferestrei mişcând,/ dintrun vârf de stilet cum cade Magistrala Vorbire/ pe tăblițe
de ceară.// În odăi au adus obiecte/ acoperite în piele de
tisă dansatoarea la/ mijloc, cei doi bătrâni desenează cu

unghia/ zborul unei femei/ printre vocale.// Pe acoperiş
ard aşchii de frig. Mâinile celor din stradă – prin lunetă
privite – balcoane pe ziduri/ peste care creşte iedera./ O
femeie şi-a uitat peruca pe mal. Acum/ apa îşi lustruieşte
monedele de carnea ei/ arămie. Nu-i voie să mişti un
deget, ar putea/ umbra lui să pună atâtea vocale în
mişcare./ Doar copiii împleticindu-se cad./ Vin pe cai
de departe – aduc bunicilor lemn pentru acele foarte
lungi sănii. Vor coborî muntele pe oglinzi,/ ce frumos!/
N-au mai călătorit aşa/ de foarte mulți ani,/ un spadasin
cu barbă îi cheamă să iasă în câmp/ – vor duela numai
de ierburi văzuți./ Râsul învingătorilor acoperă cu o
zdrențuită hlamidă în roşu/ trupurile celor învinşi./
Bărbatul înecatei dansează pe dale./ Două funii de in/
înnodate/ mâinile ei au lăsat/ amintire/ pe umerii lui./
În chilia lor bătrânii trag linii/ pe urechea motanului;
fac socoteala/ unor bucurii/ numai visate.” (Batista cu
vocale a cîntăreţei de cameră Rosa Silber).
Retorica lui Viorel Mureșan are calmul și
seninătatea celui care stăpînește înțelesul de pierdere
pînă la ultimele consecințe, discursul discontinuu
aglutinează în scenografii complexe o lume care se
simte bine într-o periferie în care mucegaiul înfloreşte
precum cactuşii din deşert, iar manechinele din
magazinele „cu de toate” au viaţa lor plină de mistere
nedesluşite, înțelese doar de cei care ştiu să le surprindă
gestica discretă, să le sesizeze senzualitatea chiar: „vara
noastră era pe sfârşite/ cu brațe ca plânsul de gater
tăind lumina/ mai ții minte când am văzut-o între corpuri
de neon// la magazinul universal în fața vitrinei/ femeia
venită de departe întreba manechinul/ – doamnă nu
doriți nişte prune/ rochia pentru seară la aceste cuvinte
ape sepia/ mişca pe şolduri de gips/ – doamnă nu doriți
prune/ eram cotorul prăfuit al cărților de smoală şi-n
silabe/ cădeam pe fața mea/ căci un bătrân cu baston
printr-o pădurice/ de sajă păşea agale/ mai în urma lui/
tot încet venea o fereastră/ – şi bătea vântul/ din față
şi omul mai făcea/ nişte paşi apoi se rotea/ pe călcâie/
să-şi aprindă țigara – şi de dincolo de apa ei/ coşul cu
prune/ îl ademenea/ ca pe fata cea bună/ – domnule
nu doriți nişte prune/ şi pe şoşoni melancolici/ printre
anotimpuri de sticlă/ păşeam agale printr-o pădurice de
funingine/ şi în silabe paşi/ cădeau pe fața mea” (Coş
cu prune la fereastra spitalului).
Logica oximoronică a textelor conduce la
abolirea convenţiilor, revărsării în spaţiu i se opune
recluziunea în timp, exultanța conceptuală este
abandonată în favoarea înstrăinării gen Camus. Mai
mult, un duh claunesc pluteşte peste toată această
hărmălaie ... redundantă. Numai că poetul o stăpîneşte
cu vrednicie precum un personaj bulgakovian stăpînea
sala eterogenă în care improviza un spectacol complex
de magie neagră: „în octombrie acest an am scris
şi multă/ poezie de dragoste/ dar deodată/ precum în
aerul din gura unui pod/ o pisică neagră în două labe se
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arcuia/ într-un fel chiar răsfățându-se pe coala albă din
fața mea// apoi/ m-a vizitat şi un şal negru întins frumos
pe o scândură/ mişca numai franjuri spre/ copaci când
l-am purtat prin grădină// cu sufletul îndoit ca o piele de
vulpe/ adusă de tăietorul de lemne pe coada/ toporului
am traversat mai întâi/ încăperea/ m-am arătat la/
fereastră jucau numere pe o piramidă/ scăpată din cer
din eroare cine să tragă/ frânghia/ are în loc de mână o
floare// limba/ prinsă într-un parapet de piatră prinse/
a-şi îndoi genunchii sub ea/ a-şi pocni tot mai des
fruntea cu palmele/ a-şi da peste cap ochii/ a-şi smulge
masca/ Colibă din trestie, colibă din trestie!/ Zidule,
zidule!/ să străbatem în caravană/ un drum foarte lung
şi obositor/ afişând râsul cel mai răutăcios:/ Colibă din
trestie, ascultă! Zidule, ia aminte!/ o limbă ce juca în
timp ce curgea din ea sânge:// La marginea mării se afla,
aparent al/ nimănui, un aparat fotografic pe trepiedul
său,/ iar o pânză neagră, întinsă deasupra flutura
plescăind în aerul răcoros// şi o hârtie rostogolindu-se
lin în golul unei uşi apoi/ plesneşte din coadă o veveriță
peste prăpastie” (În octombrie anul acesta am scris şi
poezie dar deodată).
Atelierul de lucru al poetului este, bineînţeles,
universul. Parabolizarea momentului ţine de gestica
firească, epicureic „beat de univers”, magician care
îşi asumă jocul de sfere, poetul se dezintegrează/
integrează în propria lume imaginată: „în fiecare seară
fac un ecarisaj printre stele/ pe cele bolnave le aşez în
nişte plicuri subțiri/ şi intru și eu odată cu ele în geanta
poştaşului/ drum bun!/ mi se urează când scapătă luna/
şi nu povesti nimănui despre cele văzute mai sunt sfătuit/
în timp ce mi se lipeşte timbrul pe gură” (Ecarisajul)
Meditaţia blagiană, proprie poeţilor ardeleni, se
manifestă la Viorel Mureşan doar atunci cînd poezia se
reduce la reflecţii care re-dramatizează secvenţe de viaţă
simbolice, cînd un duh al împăcării uneşte înţelepciunea
din cărţi cu aerul proaspăt al naturii care linişteşte orice
vanitate: „copilul ascultă/ privighetoarea/ din nou
dumnezeu/ ne spune poveşti” (***); sau: „o pereche de
bătrâni/ o pereche de ochelari/ şi vraful de fotografii/
risipite pe covor”; sau: „rafturi de cărți/ în care greşelile
de tipar/ îşi caută locul cel mai/ ascuns şi chicotesc.”
Mai mult reflexiv decît senzitiv, Viorel Mureşan
dezvoltă un eu multiplu în poemele sale, într-un joc al
ipotezelor în ceea ce privește sublimarea timpului, în
fond încercarea de a înțelege la modul propriu ceea ce
„ni s-a dat” să trăim: „creierul meu ieşise la soare/ peasfalt/ şi l-am iscodit ce gândea/ în momentul acela//–
tocmai mă împiedici să/ prind rădăcini mi-a strigat
sâmburele de piersică/ rostogolindu-se” (Poezia de
buzunar).
Dacă poştaşul (rural, urban, electronic etc.) vă
bate în poartă, nu ezitaţi: vă aduce un poem de la Viorel
Mureşan. Şi de fiecare dată, vă veţi convinge, e unul
semnificativ.
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Vasile DAN
Mesaje SOS*
Resemnat a se izola singur printre cărţi, la ţară,
în Surduc (Sălaj) şi a nu participa la competiţia pentru
poziţia de lider al promoţiei sale echinoxiste – din care
făceau parte unul şi unul, Ioan Moldovan, Aurel Pantea,
Ion Mureşan, Al. Vlad, Al. Cistelecan, Marta Petreu,
Virgil Podoabă – Viorel Mureşan scrie intens, cumva în
clandestinitate literară. Trimite rar şi primeşte şi mai rar
mesaje în şi din lume prin poştaşul rural, un fel de agent
privat literar fără conştiinţa de sine. Sînt mesajele lui
SOS ale unui surghiunit? Uneori se pare că da.
Poştaşul ruraleste o antologie de autor. O
selecţie de poeme din cele zece cărţi de poezie publicate
de Viorel Mureşan pînă acum. Criteriul a fost acela al
iminenţei textelor, aşa cum mărturiseşte într-un cuvînt
înainte autorul însuşi: „Criteriul de alegere a poemelor
mi-a venit instantaneu: intră numai acelea care, puse
laolaltă, să poată lăsa impresia că au fost scrise într-o
singură noapte, cît viaţa mea de lungă” (p. 5). Cu toate
acestea, în pofida senzaţiei tari de legătură între poeme,
precum ar fi „fost toate scrise într-o singură noapte, cît
viaţa mea de lungă”, poemele poartă pecetea, patina
timpului cînd au fost scrise, a momentului biografic,
dar şi a atmosferei literare illo tempore, deşi autorul
nu precizează nimic în acest sens: nici cartea în care
au apărut mai întîi poemele, nici editura, nici anul etc.
Vrea să le propună pe toate ca aparţinînd aceluiaşi
suflu poetic. Din fericire, nu reuşeşte. Aşa că poemele
sînt o poveste lirică temporală, epică i-aş zice printrun oximoron, cu mai multe feţe şi faţete ale aceluiaşi
eu liric. Toate meritau noua pagină tipărită, fiind vorba
de avatarurile expresive ale unui poet autentic de o
sensibilitate sclipitoare şi de o remarcabilă mobilitate
stilistică.
Primele poeme antologate conservă, firesc,
retorica lirică a „Echinoxului” celei de-a doua promoţii
lirice (anii 1975-1980). Un expresionism rafinat,
livresc, sibilinic. Cu particularitatea adusă de Viorel
Mureşan, aceea a referinţelor biografice, agreste sau vag
folclorice radiografiate însă oarecum savant prin filtrul
expresiei noi, specific echinoxiste: „Toată adolescenţa
în aşteptarea unei eclipse// cu ciobul afumat în incendiu/
uneori îl priveai pe bunicul şi din cărunt/ devenea foarte
tînăr/ ochii mai negri ridurile atenuate,/ nu ştia el cum
arată prin geamul acela./ De-asta accepta jocul de-a
fotograful/ oriunde-l prindeai. Odată l-ai fotografiat
cu bunica/ şi cicatricea ei de la tâmplă a ieşit în poză o
floare/ cenuşie” (p. 9).
Încă din această perioadă lirică se iveşte un alt
Viorel Mureşan, vreau să spun diferit, surprinzător
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de stilizat şi pur metaforic, în poeme scurte, un fel de
haiku-uri necanonice: „doar eu/ ruginesc în lumină/
ca un capăt de sârmă ieşit/ dintr-un pod” (ultima carte
poştală, p. 48).
Apoi o nouă criză lirică atinge Viorel Mureşan
atunci cînd lasă frisonul metafizic să se exprime liber:
„moartea/ nici ea nu vine dintr-odată/ la o oră cândva
hotărâtă/ vine pe rând/ cum ies şobolanii la baltă/ să
se adape/ cum se adună frigul iernii/ în bare metalice”
(Copilăria se pierde ca o şosea printre două şiruri de
case, p. 56). Asta nu înseamnă că el renunţă, precum
ceilalţi echinoxişti autentici la splendoarea expresiei, a
sugestiei livreşti rafinate: „ţin cu pleoapa apusul/ să nu
se prelingă în mine// ce vei face tu/ care ai o mie de
ochi” (Poezie de buzunar, p. 59).
În mod cu totul surprinzător pentru un poet care
cultivă ceremonialul liric, bine lustruit, apare în poezia
lui Viorel Mureşan şi un filon ironic. El nu ţine însă de
aspectele derizorii ale vieţii cum te-ai aştepta, ci tot de
metafizică: „undeva în oraş curge o ţeavă/ ceva mai
încolo în univers cade ploaia/ şi toţi o lasă să cadă”
(pietrele nimicului, p. 65). De aceeaşi natură e şi distihul:
„ o tânără femeie ţinea copilul ridicat deasupra ei:/
fotografia cu el împrejurimile” (Fotograful, p. 76)Este
vizibilă în antologia Poştaşul ruralaceastă alunecare a
poeziei lui Viorel Mureşan, dinspre începuturi livreşti
cu inserturi consistente de real biografic spre densitatea
unor micropoeme ingenios metaforice.
Deloc melancolic, chiar şi atunci cînd dă expresie
unui frison existenţial sau unei intuiţii negre, Viorel
Mureşan se dovedeşte, în orice ipostază a poeziei sale,
un rafinat desăvîrşit care joacă comedia unui stîngaci al
emoţiilor pure.
______
Viorel Mureşan, Poştaşul rural, Editura „Şcoala
Ardeleană”, 2015, 164 p.
*

Cu Emil Chendea

Mircea BÂRSILĂ
Poezia lui Viorel Mureșan
Cartea de debut a echinoxistului Viorel Mureșan
(Scrisori din muzeul pendulelor, 1982, Editura Albatros) a
atras imediat atenţia asupra talentului său poetic de excepţie.
Poezia Ut pictura poesis („Viaţa într-o casă cu nori pe tavan./
Tinerii/ schimbă toată ziua umbre prin curte./ Liniile curbe/
au evadat din afişe: se caută/ cu nelinişte/ adolescentele pe
plajă./ Bătrânii schimbă scântei pe un covor roşu/ fiecare
ştie câte ceva despre înfăţişarea unui/ bolnav incurabil.
Gândurile li/ se opresc deasupra covorului/ o piatră albă pe o
piatră albă”) sau aceste superbe „mini-poeme” („Scade râul/
cum s-ar lăsa un animal în genunchi/ la auzul săgeţii”; „Strig
la un geam/ soarele/ el se face o lungă/ sală de lumânări”)
sunt elocvente în ceea ce priveşte preferințele sale lirice din
respectiva etapă. Ut pictura poesis conţine multe dintre cele
mai de seamă ingrediente ale formulei poetice asumate de
Viorel Mureşan: orchestrarea stării poetice, acordând atenţie
oricărui detaliu, şlefuirea textului cu o răbdare de artizan
şi implicarea „deformatoare” în realitate, sub presiunea
dispoziţiei meditative şi a unei fantezii dictatoriale.
Feluritele sintagme şi versuri de genul „oglinzile
textului”, „peşterile hârtiei”, „cuvintele vor bate pe
rând la poarta cimitirului de cuvinte”, „între versuri
sclipesc cranii dacă-i lumină”, ce ilustrează un
anumit „misticism livresc” şi o inedită preocupare de
„ontologizare a cuvântului” (cum observa Gheorghe
Grigurcu), se circumscriu încercării poetului, în primele
sale volume, de a „re-colora”, potrivit subiectivităţii
sale, textualismul aflat în vogă în anii ’70-’80. Această
tentaţie, care are importanţa ei în orizontul operei poetice
a lui Viorel Mureşan, s-a prelungit în lungul anilor. De
pildă, volumul Pietrele nimicului (Dacia, Cluj-Napoca,
1995) conţine poezii intitulate (Adverbul), (Verbul),
(Interjecţiile), (Substantivul)...
Adevăratul centru al poeziei sale se află în textele
în care concretul glisează spre corelativul său figurat, de
tip expresionist sau chiar fantast, bizar, în cadrul unor
viziuni poetice pe cât de originale, pe atât de frapante:
„eram aproape de vâsle gata să trag timpul în mare/ în
locu-i să ne rămână doar mâinile încercuite de sânge/
ca pe un perete de şcoală/ greşelile ortografice// peştii
printre coastele noastre se jucau cu stelele şi cu peştii
din/ cer/ ambarcaţiuni cu lumină trimisă de morţi” (în
Lumina absentă, Paralela 45, 2000, p 73).
La baza formulei lirice a lui Viorel Mureşan,
formulă ce se deschide ca un evantai, de la un volum
la altul, se află „poemul într-un singur vers” şi haiku-ul
sau, mai bine spus, imaginea instantanee – concentrată
la maximum şi de o mare expresivitate, în linia poeticii
promovate, cândva, de imagişti. Ambele forme lirice
– nişte structuri minimale – sunt utilizate, în genere,
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de autorii pe care-i caracterizează o „aspră” exigenţă
poetică. Din nici un volum semnat de Viorel Mureşan
nu lipsesc textele-haiku-uri – şi, sub acest aspect, poetul
retras la Surduc este un maestru: „mi-am mâncat umbra/
ca într-o execuţie/ la felinar”, „un meteorit/ ce copil a
încurcat/ drumul spre casă?”, „nouri rupţi/ pe sub hârtia
de scris/ mi-am amintit de tine”.
Înseşi poeziile sale „mai lungi”, poezii elaborate
şi care denotă un spirit meticulos, sunt alcătuite din astfel
de instantanee a căror succesiune lasă impresia unui
întreg discontinuu, constituit din fragmente autonome:
„un om aprinde chibritul în luna septembrie
la marginea unei coli de indigo
anul acesta e absent ca un ochi într-o spărtură de nor
vine o viaţă în care un bărbat întins pe un pat alb citeşte ziarul
femeia întinsă pe un pat alb clatină rândunelele din munţi
veniţi în seara aceasta la marginea oraşului
să construim o mie de scări
plângă pe ele doar floarea de urzică
poezia seamănă cu limba unui om îngropat în zăpezi”
(Deschidere II, în Biblioteca de os,Editura
Dacia, Cluj, 1991).
Pe lângă lecţia de tip imagist, poetul şi-a însuşit
– mai bine decât oricare dintre optzecişti – şi tehnica
expresionistă a continuităţii discontinue a unui poem.
În planul său freatic, discursul – care are aparenţa unui
palimpsest lacunar – dispune de necesara continuitate
care leagă între ele imaginile, încât, la încheierea
lecturii, poemul se dovedeşte a fi o structură unitară.
O structură ale cărei unități constitutive au statutul de
„închidere care se deschide”:
„locul
unde ard gunoaiele
pe când ziua e pe sfârșite
în față ta pe o pânză
cineva a pus soarele
mai încolo era luna umplută
cu păsări moarte și zdrențe
din lună ieșea coada unei pisici
o
cântecul meu singur
pe drumul spre casă”
(locul unde se ard gunoaiele, în Buchetul de
platină, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010).

45

Poetul vede lumea printr-o fereastră numai a lui
şi este preocupat, în mod constant, de o poetică potrivit
căreia fiecare poem este un fel de pat al lui Procrust.
Nu puţine dintre poeziile construite în acest stil şi în a
căror plasă nu a rămas decât aurul liric sunt impecabile
(perfecte): „ogoare albastre şi nişte ogoare roşii/ pândeau
prin fereastră/ ziua era singură ca o cizmă pe/ jumătate
ieşită din gheaţă/ şi noi trăiam pe o stâncă de lemn/ tu
erai verde şi numai puţin semănai/ în ziua aceea cu mâlul
frământat de guzgani/ eu – ce să zic – ţineam în mâini/ o
batistă” (Şi un mic poem de dragoste, în Ramele Nordului,
Dacia, Cluj Napoca, 1998); ,,pe cer era o gălăgie de suflete
uscate// vântul îşi purta frunzele/ peste un pom ghemuit/
soarele pândea din podul pustiu al bisericii// sub robinete
spuma se aduna în pisici tot mai albe// și la teatre mâinile
actorilor povesteau/ despre o tabacheră căzută/ de pe un
pod de piatră în apă// pe praguri un şir de nume nelocuite//
toate vocile au încordarea/ unei mâini/ care aprinde
o lumânare” (Lectica , în Locul în care se va deschide
cartea, Editura Dacia XXI, Cluj- Napoca, 2010).
Câte un text conţine şi fragmente în care se
apelează, discret, la serviciile rimelor: „o balustradă
cu cârpe murdare erau în ziua aceea soldaţii/ pe/ o
spânceană de deal/ aşteptând nişte ordine clare de
la un nemaivăzut general/ se prăbuşea din aer suava
monastire/ cu doamne colonade şi cârtiţe-n fereşti/ suia
dinspre icoane un anotimp subţire/ copii cu steaguri
negre în fiecare deşti// şirul de lămpi pe râuri sporea
tăcuta noapte/ şi auzeam oglinda în care doarme timpul
umplându-se/ de şoapte” (O apocalipsă în rame, în
Ramele Nordului).
Prin substanţa lor imagistică, poeziile lui
Viorel Mureşan se înscriu mai ales pe orbita poeziei de
„denigrare” a realului copleşit de propria sa banalitate
şi, în acelaşi timp, de remodelare şi de „salvarea” sa. În
consecinţă, viziunile sale poetice au un sens transfigurator
cu implicaţii metafizice: „o femeie scrie cu roşul/ părului
ei un verset/ pe clăbucul de ceaţă// plaja mâinilor e fumul/
care se trage din doi-trei butuci/ trandafirul un pendul în
văzduh// mă uit la râu cum s-ar închide o uşă/ un şir de
uşi lovite de-un inel/ în cădere/ furnicile se duc în cer/
prin regatul tăcut de sub scoarţa unui lemn” (Femeie
scriind un verset, în Biblioteca de os), „în lumină e un
câine mort// pe coala albă cad gropile/ viitorului cimitir//
două viori un flaut şi un contrabas// deasupra capului
doi corbi/ poartă un perete// despre dragoste ne va vorbi
praful/ din creţurile bijuteriilor// câinele negru trece pe
cer/ cu mirarea noastră tinichea în coadă// dintr-un creion
uitat pe masă/ încep să cadă muşte în aer// un contrabas
un flaut şi două viori// rugăciunea mea e numai apusul/
acestui lung şir de sori” (Aperto libro, în Locul în care se
va deschide cartea).
Din când în când, tensionata atmosferă lirică este
înseninată prin câte un pastel „luminos” ce se distinge
prin claritatea şi prospeţimea imaginilor:
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„la fierărie
de sub ciocanul unui flăcău
zboară mierle
nu departe de noi toată noaptea
a bătut dumnezeu toba

pe iarba brumată
nu mai poţi face un pas
de câte nuci au căzut”
(Muzică, în Locul în care se va deschide cartea)
Un loc aparte îl au în opera sa lirică poeziile de
factură onirică: „fac zilnic câte-o plimbare. recent am
străbătut o foarte fru-/ moasă plantă aflată într-un oraş.
la ieşirea din ea – ne-/ văzută de nimeni? – am locuit
singurătatea unui bătrân care/ – după ce, la capătul
zilelor a ajuns lângă o apă – nu-/ măra riduri pe faţa ei
clară” (fragment din Elegia a doua sau câmpia de maci,
în Biblioteca de os); „corpul profesoral al oraşului de
provincie/ are serioase pricini să fie mâhnit// un şcolar
a mâncat soarele// vreau să vă spun/ că petele albe ce
se văd noaptea pe cer/ sunt urmele dinţilor/ lui” (carte
postală dintr-un oraş de provincie, idem).
Alte poezii – cu un conținut fantast – au o
desfășurare epică: „spre sfârşitul mileniului o frumoasă
femeie bolnavă/ într-o sticlă aluneca pe valuri. De pe
un mal David o însoţea cu naiul în mâini şi la bătaia
vântului ţevile gemeau o nici de rege ştiută poveste./
Mi-au menit tristele să mă mărit c-un şarpe şi/ el veni
îndată ce m-am făcut mare, mă luă de mână/ şi mă duse
departe, spunându-mi că vom ajunge într-un/ rai ce-i
numai al lui. Sosiţi în pustiu, îmi puse lacăt la/ gură şi
centură de castitate, apoi porunca era să fac/ din deşertul
acela grădini, că el se duce să depună ouă,/ pentru a avea
şi el copii. De teamă şi scârbă am intrat/ într-o sticlă
şi noaptea m-am lăsat în apele reci…/ Aici regele opri
vântul/ şi făcând tăbliţe de humă a scris…” [Elegia a
treia (sau ştiri de la un prieten absent), în Pietrele
nimicului, Editura Dacia, 1995].
Cele mai multe poezii se circumscriu
suprarealismului cu accente ce ţin de poezia absurdului,
aşa cum se deduce din Scrisoare netrimisă către
domnul Urmuz: „câinele cu geamuri sub pleoape
anunţă la difuzor/ că un şarpe carbonizat te aşteaptă
în mină/ ţine în levitaţie mecanici montează ochelari/
la pupilele gimnastului/ blond tăiat în peretele de
cărbune// spuneam că ai prins cel dintâi tramvai pe un
portativ muzical// (...)// Stamate sorbit printr-o pâlnie de
jucătorii de cărţi…/ siamezii conjugă – cu aripi în gât
– reflexivul/ unui pocnet de dop de la o sticlă cu sânge/
Fuchs sparge nuci într-un cimitir evreiesc/ râde cum bate
luna pe plăcile cu litere săpate” (în Biblioteca de os) sau

din acest fragment din Scrisori din muzeul pendulelor:
„corbul într-un picior pe o bilă/ de-a lungul şoselei pene
negre pierdea/ în urmă-i bătrânii cu bile în braţe/ zburau
după pene cum fulgii de nea/ din ochi nu-l pierdeau
până nu mai era”.
Opera poetică a lui Viorel Mureşan cuprinde şi
poemele ample,precum Elegie, Muntele de Melancolie,
Elegia doua sau câmpia de maci, Doamna de ceară,
Cutiile negre vorbesc (din Biblioteca de os), Anul în
care n-a înflorit forsytia, Animalul cu sânge rece (din
Locul în care se va deschide cartea) şi cele din Buchetul
de platină (Cartea arsă, O ceaşcă de rouă, Părăsind
fortăreaţa de-alături, Scândura fiartă), unele dintre
ele, antologice. Modalitatea de structurare a discursului
în aceste poeme constă în legarea fragmentelor
independente de un enigmatic punct de convergenţă.
Sub aspect formal, unitatea întregului este asigurată prin
reluarea unor versuri sau a unor imagini (semnificative)
din unghiuri noi. În poemul Scândură fiartă, liantul
îl constituie strania imagine a unei scânduri care este
fiartă împreună cu soldaţii ce defilează deasupra ei: „dar
eu/ de câte ori mă aflu singur acasă/ fierb într-o căldare
sub părul din curte/ o bucată de scândură/ împreună cu
soldaţii/ care defilează deasupra ei”.
Poemele sale, cu un pronunţat caracter
cinematografic (vizual), conţin imagini şi viziuni care
propun o halucinantă mistificare a realului, în regimul
angoasei expresioniste („printre zilele mele se vede
moartea ca printre dinţii de la o spată/ e încă tânără şi
arde panglici lipicioase încărcate de muşte/ eu ascult
cum trec pe lângă mine vertebrele unui lup alergând/
pe toba soarelui care/ bum/ bum –/ răpăie” – în Lumina
absentă, Paralela 45, 2000) sau în spiritul pendulării
onirice între real şi ficţiunea solicitată în construirea
unei noi realităţi – una analoagă visului.
În plan iconografic, imaginile de o frumuseţe
pură („luna cu clonţul ruginit/ dă la o parte faţa unui
munte/ în locul gol stă ea/ şi asfinţeşte” – Desface aripe
de moară, în Ramele Nordului) se asociază cu cele
încifrate sau obscure („leii se culcă negri de foame pe
un fulger/ şi mugesc spre noi precum tace nisipul” –
Chipurile din aer, în Locul în care se deschide cartea)
şi care se revendică din estetica insolitării de tip
manierist. Una dintre poeziile din Buchetul de platină
este intitulată chiar Manierism, dată fiind, probabil,
ingenioasa imagine oximoronică din final: „dinspre
epavă o să ne vină un/ convoi de glasuri de la acei/ care
au ars într-un mare incendiu pe apă// apoi/ căderea unei
foi dintr-o carte/ prin aerul cârpit cu fire roşii/ al casei//
un leu aflat sub ocean/ calcă/ pe soare” (s.n.). Tot sub
semnul manierismului (în sensul benign al termenului)
se află, spre exemplu, şi această viziune a macului
(„privesc cum patru mirese/ îşi scutură cearşafurile de
nuntă/ în vârful unui mac”, în Ramele Nordului, p. 42)
sau aceea a degetului ieşit din istorie şi care este aşteptat

țintă fixă: viorel mureșan
să lovească în geam: „Poemul acesta e cârtiţa ridicând
grămăjoare de pământ/ cum – aprinzând o lumânare –
aştepţi la marginea mesei/ un deget ieşit din istorie să
lovească fereastra” (Poemul, în Biblioteca de os).
Oricare dintre volumele lui Viorel Mureșan
este presărat cu versuri superbe, cum sunt, de pildă,
acestea (din Biblioteca de os): „față în față cu femeia
de sticlă/ și râzând cum îi joacă uleiul în ochi,/ îmi aud
rîsetul cum se sparge/ de zidurile unui proverb asiatic”
(p. 10); „deasupra cetății/ se iscase un vânt pe care-l
țineau de capete/ copiii” (p. 12); „pe hornul de la han se
ridică/ bunicul încărcat de roșcove/ scriindu-și cu ațe și
noduri pe cer/ acest mic poem” (p. 15); „am uitat cartea
deschisă pe țărm/ un porumbel se amăgea tot zburând
printre rânduri” (p. 30); „o linie albă rătăcind dimineața
pe lucruri amorțite” (p 61); „mâna mea pune pe note
liniștea/ unei uși” (p. 72); și din Buchetul de platină:
„stolul de ciori plutind peste cartier/ pare o epigramă
cioplită în piatră” (p. 47); „cu ploile se joacă un mort/
aruncă o piatră după o pasăre/ și cum se scutură merii
livezii/ îmi cade/ iar un bătrân în fereastră” (p. 68).
Voluptate manieristă susține în întregime și
textul intitulat Mersul trenurilor (din Biblioteca de os):
„ca un doctor care sărută inima iubitei pe un
perete de sticlă
stau într-o despicătură
într-un ghețar montan
fiecare zi
e un câine
care a adormit
pe culoarea mea albă
și ce dacă mi-e capul un nod
de cale ferată
vine o pată de sânge și luminează gara
pleacă o pată de sânge
cu perdelele trase”
Din dorința de a insolita discursul, Viorel
Mureșan procedează la aglutinarea detaliilor realiste,
într-o modalitate ce asigură transformarea realului într-o
irealitate complementară. Actul aglutinării fanteziste a
detaliilor realiste în scopul rescrierii realului obiectiv
– sau pur și simplu în numele unei gratuități cu fine
resorturi nonconformiste – implică, în cazul acestui poet,
atât o veritabilă capacitate asociativă și o sărbătorească
dilatare a percepției realului, cât și o polemică reabilitare
a hazardului repudiat de canonul optzecist.
În
iraţionalitatea
imaginilor
manieriste
supravieţuieşte un sens mitic şi, totodată, o „primitivă”
dispoziţie ludică. Spre deosebire de lumea fantastică
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de factură folclorică (mitico-magică) – şi care se
suprapune lumii obiective -, lumea imaginată de artiştii
manierişti are statutul de „lume posibilă”, de „imagine”
mai degrabă arbitrară a realului. În genere, manieriştii
preferă dificultatea, în semnificaţia ei meşteşugărească,
şi ingeniozitatea menită să schematizeze enigma.
În poezia lor, lucrurile își leapădă sensul curent,
denotativ, întovărășindu-se cu altele care nu mai
acceptă obișnuitele servituți impuse de funcția realului.
„Vechiul” principiu al mimesis-ului este înlocuit,
conform esteticii iregularului, de phantasia ajunsă
în vocabularul retoricii echivalentul lui phantasma.
Imaginile bizare (şi acţiunile imposibile, fantastice)
relevă prezenţa, în chiar miezul realului, a unui element
iraţional și care exprimă, voalat, înrudirea tainică dintre
lucrurile lumii ce participă „la tenebroasa şi profunda ei
Unitate”.
În acelaşi timp, imaginile şi acţiunile de factură
bizară afirmă caracterul demiurgic al imaginaţiei şi o
firească dispoziţie spre invenţia gratuită (a cărei miză
este, între altele, şi efectul de surpriză) şi, adesea,
spre iconografia comică menită „să camufleze”, în
modul acesta, reacţia de apărare a spiritului în faţa
„absurdităţilor” de care sunt animate, în ordinea lor
firească, lumea şi existenţa. Iregulara amalgamare a
realului şi irealului activează relaţia de reciprocitate
dintre cele două niveluri ale realităţii – cel obiectiv şi
cel imaginar – şi, totodată, relativizează graniţa care
le desparte, în aşa fel încât este greu de spus unde se
termină unul şi unde începe celălalt.
În volumul Pietrele nimicului,viziunile cizelate
meticulos, fanteziste („eu și iubita mea începuserăm a
merge cu casele-n cap/ asta era într-o duminică toamna/
și mobilele din cele două interioare/ intrară într-un fel
de monolog violet/ ca actorii într-o piesă de samuel
beckett” - Observații) și „jocul savant al perspectivelor
trucate” („vine păpădia să mi se plângă/ c-ai văzut-o tu
cu mâna stângă// crucea-mi se ridică-n cer și latră/ c-ai
lovit-o peste mâna dreaptă// și să fi vrut s-o miercuri tu
cu ochii-ți doi/ pe un câmp de vineri ce-nflorește joi”
– Sertarele 4) se circumscriu unui patos deformator
ce „păstrează cel mai ades aerul unor puneri în scenă
luxuriante, care au drept unic protagonist limbajul
poetic” (Octavian Soviany, Textualism, postmodernism,
apocaliptic(Editura Pontica, 2000, p.182).
Dependența poeziei lui Viorel Mureşan de
manierism – dar şi de poezia onirică şi cea suprarealistă –
este impusă de permanenta nevoie a unei originalităţi ce
refuză atât nihilismul avangardist, cât şi giumbuşlucurile
ce ţin de poezia ludică facilă. În poezia sa, luciditatea şi
emoţia sunt cele două feţe ale aceleiaşi monede. Emoţia
este trăită prin filtrul lucidităţii şi, invers, luciditatea este
oxigenată de o veritabilă sensibilitate poetică.
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țintă fixă: viorel mureșan
Cristina TIMAR
Oracolul lui Viorel Mureșan

Ultimul „eremit al optzecismului” a fost Viorel
Mureșan în 1995, când Al. Cistelecan publica cronica celei
de-a patra cărți a poetului, „Pietrele nimicului”, a rămas
și incontestabil își va păstra blazonul până la ultima carte
de poezie. Locul în care se va deschide cartea e unul din
ultimele volume de poezie ale poetului autoexilat în satul
Surduc, de unde iese în lumea mare doar invocând pretexte
literare, chemat de lansări de carte ori festivaluri de poezie.
Orfevru desăvârșit al artei poeziei, el rămâne un observator
de o discreție aproape proverbială a spectacolului vieții,
aflat mereu în centrul incandescent al poeziei, dar oarecum
în afara cercului existențial, cu toate măruntele, iluzoriile
și frivolele sale ambiții și bătălii pentru putere. El are de
dus o singură bătălie, care nu e pentru muritorii de rând,
o bătălie cu limitele puterii cuvântului. Gheorghe Perian
a sesizat la debutul poetului, petrecut în 1982, cu Scrisori
din muzeul pendulelor, obsesia acestuia pentru o poezie
metatextuală, autoreflexivă, credința în „autonomia
semnificantului” și dorul după „un alfabet esențial”,
tendință diminuată pe parcurs, dar niciodată eliminată. O
regăsim și în Locul în care se va deschide cartea, căci,
consecvent cu sine, Viorel Mureșan rămâne loial poeticii
la care a aderat la începuturile sale echinoxiste, pe care o
definește cel mai bine în interviul acordat recent lui Robert
Șerban. Vorbind despre debutul său și influențele care i-au
hrănit primele texte și, mai mult decât atât, au intrat în
„codul genetic” al poeziei sale, el deconspiră straturile
și substraturile liricii sale: „Văd în el stratificate, chiar
dacă nu neapărat într-o ordine plănuită de cineva sau ceva
anume, evenimentele vârstei: tot ceea ce se citea atunci
în rândul tinerilor poeți, expresioniștii germani, poezia
americană, ermeticii italieni, poezie franceză mai nouă
și mai veche, dar și Kavafis, Lorca, poezie orientală…
Cărțile de artă care apăreau le simt pulsând în poeziile
mele de debut: Van Gogh, Kandinsky, Mondrian, Paul
Klee. Printre noi se mișcau oniricii în carne și oase, luam
parte la întâlniri cu studenții, la lansări de carte, că târguri
încă nu aveam. Panorama… lui Baconsky a fost cartea
pe care am căzut cu fruntea în miez de noapte toți poeții
generației mele. Acestea, amestecate și cu evenimentele
vieții, au intrat în codul genetic al poeziei pe care o scriu.”
Evenimentele livrești, sunt așadar, primum movens
al poeziei sale, prin ele fiind filtrate cele ale biograficului,
ale cotidianului banal, monoton, sordid sau palpitant. În
laboratorul lui Viorel Mureșan, experimentul modernist a
rămas mereu o atracție de neocolit și o adevărată provocare,
de aceea sonoritățile ermetice, expresioniste, onirice se
aud într-o simfonie atent orchestrată, căci niciun cuvânt nu
e așezat la voia întâmplării sau al inspirației. Dimpotrivă,
poetul e ceremonios și calculat, gesticulația sa poetică e

atent dozată și nicio stridență nu scapă nepremeditat. S-ar
zice că Viorel Mureșan nu e un admirator al spontaneității
în poezie și, la drept vorbind, nu doar că nu e, el nici nu și-a
propus vreodată să fie, dar acesta nu este un nicidecum un
minus ce i-ar putea fi imputat. El e un artizan al unui stil,
care în punctul de plecare urmează rețetarul echinoxist,
al unei poezii savante, înalte, ermetice, străbătute de tușe
expresioniste.
Toate volumele de poezie care au urmat debutului
au lărgit albia propriului stil, căci, în viziunea lui Viorel
Mureșan pentru un scriitor, „stilul recognoscibil e
esențial”, după cum mărturisea în interviul amintit, iar
treaba unui poet este să și-l găsească și să-i dea o pregnanță
identitară tot mai accentuată. În cazul său, adâncirea și
lățirea propriei albii n-a însemnat experimentalism livresc
tot mai sofisticat, nici provocare artificială a inspirației,
în maniera avangardiștilor, ci o relaxare a acestei
corzi lirice, căreia i s-a adăugat cealaltă, a micului fapt
biografic. Ceea ce rezultă e o poezie a contrapunctului,
în care viziunile expresioniste, deci fondul angoasant
al poetului, sunt hieratizate în limbaj, iar acestui palpit
vulcanic nu-i este îngăduit să explodeze pe pagină în
mari viziuni copleșitoare, ca în cazul lui Ion Mureșan
sau Aurel Pantea. Iar dacă în ceea ce-i privește pe ultimii
doi confrați echinoxiști, viziunea tinde să-și devoreze
autorul, să-l nimicească definitiv, cum ar spune Pantea,
la Viorel Mureșan erupția e controlată, viziunile infernale
răzbat la suprafață ca niște firișoare incandescente subțiri,
sublimate. Observația lui Al. Cistelecan din 1995, reluată
în Top-ten-ul din 2000, rămâne valabilă și pentru poezia
din Locul în care se va deschide cartea, 15 ani mai târziu:
„Un expresionist în substanța poemelor și în percepția
convulsivă a realului, un cinic studiat în derularea
imaginarului, Viorel Mureșan e, în același timp, un elegant
al dicțiunii.” Cert este că Locul... fără a aduce noutăți sau
rupturi de viziune ori expresie în cele trei secțiuni ale sale
(I. Portrete cu necunoscuți, II. Anul în care n-a înflorit
forsytia și III. Acum plecarea furnicilor), developează
imagini suprarealiste, din cotidian plonjându-se în plină
spaimă, iar dimensiunea metafizică e, parcă mai insistent
prezentă în scriitură: în lumină e un câine mort/ pe coala
albă cad gropile/ viitorului cimitir/ două viori un flaut și
un contrabas/ deasupra câmpului doi corbi/ poartă un
perete/ despre dragoste ne va vorbi praful/ din crețurile
bijuteriilor/ cîinele negru trece pe cer/ cu mirarea noastră
tinichea în coadă/ dintr-un creion uitat pe o masă/ încep
să cadă muște în aer/ un contrabas un flaut și două viori/
rugăciunea mea e numai apusul/ acestui lung șir de sori”
(Aperto libro).
Cartea oraculară a unui mistic rafinat, ce captează
în chihlimbar mișcările misterioase, rău prevestitoare ale
lumii, deseori ale universului mărunt, mici apocalipse ce
anunță ceva înfricoșător, de dimensiuni cosmice se vrea a
fi volumul Locul în care se va deschide cartea, al acestui
discret tălmăcitor al semnelor lumii.

țintă fixă: viorel mureșan
Veronica BUTA-ZAHARAGIU
Poezia à rebours
Ne aflăm, odată cu Soarele tăiat cu o foarfecă*, în
fața unui moment de cotitură al operei lui Viorel Mureșan.
Nu e un cântec de lebădă, cum s-ar fi putut crede despre
un poet cu experiența publicistică a lui Viorel Mureșan,
dar e o piatră de încercare pe care poetul o ia cu încredere
în mâini, o întoarce pe toate părțile, o desface și o pune
la loc, în noi și noi forme, amuzându-se fără a râde de
provocarea pe care și-o întinde sieși.
„Cele nouă călătorii”, „Raftul cu liniște”, „Cu
degete fărâmate”, „Cuiul în flăcări și alte salturi în gol”,
„Salonul obosit” sunt titlurile a opt dintre cele nouă
părți ale unui volum zvelt, în coperți sobre, cu chenar
alb pe fond roșu și cu poza poetului într-un medalion ce
amintește de-o gravură, însoțită, dedesubtul ei, de clasicul
titlu al colecției, „Opera omnia”. Pare a fi (încă) o colecție
de autor, un autor bun, confirmat, respectat, dar venind,
parcă, din alte vremuri și Viorel Mureșan a fost numit
nu de puține ori (deși niciodată ca reproș) ultimul mare
modernist, suprarealist – de tinerețe ori deplină maturitate
– ori estet rafinat. Tot atâtea chei potrivite pentru lectura
poeziei unui optzecist, dar care par să conserve o încadrare
mai mult sau mai puțin strictă, a poeziei, a sensibilității și,
până la urmă, a generației.
Titlurile însele vin să confirme traiectoria lirică
sinuoasă, poticnirile, încercările, momentele de liniște –
nevoie ori rezultat? – riscurile și travaliul poetic de pură
descendență argheziană ale unui poet pe care medalionul
îl prezintă deja patinat. Mai mult, critica a remarcat
mecanismele de autoapărare ale unei sensibilități acute și
suferinde: exhibarea „fragilității existențiale, a spaimelor
și a atacurilor de panică” într-o „pantomimă sinistră,
care se transformă treptat în supliciu grotesc” (Octavian
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Soviany, „Tribuna” nr. 2015/2011), care nu exorcizează,
dar compensează prin voluptatea și curajul sincerității.
Aurel Pantea descria, poate, cel mai bine „viziunile
unui orfevru”, în „Discobolul” (nr. 156-157-158/2010):
„stranietatea reprezintă dimensiunea esențială a
imaginarului acestui remarcabil poet (...) aceasta e generată
nu de o dereglare a simțurilor, ci de o generozitate sau
de o dilatare a percepțiilor, până la gradul când epifaniile
stranietăților sunt receptate ca... firești”. Chiar scriind
despre un volum recent al lui Viorel Mureșan, Buchetul
de platină (2010), Radu Vancu readucea în actualitate, cu
miză mare, de finalitate estetică, însemnătatea paradigmei
literare și îl încadra pe Viorel Mureșan, pe bună dreptate,
la moderniști – deși nu la oricare! -: „în timpuri care
clamează că vremea poemului înalt, amețitor și vizionar
a trecut, Viorel Mureșan rămâne unul din rarissimii poeți
de viziune; pentru el, metafora e încă vie și în putere,
ori chiar la putere, dominând autoritar, ba nu, totalitar,
discursul, centrându-l în jurul gravitației (și gravității) ei
inescapabille, reinstanțiind marea promisiune transgresivă
a modernității celei mai tari” (în Buchetul de platină,
„România literară” nr. 48/2010). E vorba de identitate, de
Zeitgeist, dar, încet, ca în cazul multor poeți de carieră
lungă, poate apărea pericolul formulei.
Cenușă înparadis e un epitaf/ ars poetica ce vine
să confirme tot ce s-a scris despre Viorel Mureșan:„așa
vor spune/ îl atrăgeau cârciumile/ și cimitirele/ și nu scria
mai mult de două versuri/ pe an/ i-au plăcut noaptea/ și
străzi lăturalnice acoperite cu iarbă/ și de nicăieri nu s-a
întors/ fără umbra femeii/ care împletește un anotimp
de dantelă/ deasupra unei prăpăstii/ a ţinut o morișcă în
calea vântului/ când n-a mai fost vânt/ a lăsat urme/ pe
zăpada albă/ până cînd zăpada albă s-a subţiat/ urmele
lui s-au făcut iarbă”, ba mai mult, creează așteptarea unui
volum de sinteză, auto-justificativ, auto-referențial, o
cheie de boltă a universului liric al lui Viorel Mureșan. În
bună măsură, poetul e de bună credință și respectă prima
impresie a pactului de la început, multe dintre poeme

Cluj, cu I.Pop, Al.Cistelecan,
I.Moldovan,A.Pantea,
T.Ștef, I.Matiuț
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fiind arte poetice, în fapt, litanii adresate poeziei înseși, de
invocare și de stăpânire, de posedare totodată.
Dar apoi, Viorel Mureșan se dovedește tot atât de
subversiv, de negator și de impetuos precum marii rebeli ai
modernismului. El își dinamitează tot imaginarul construit
cu atâta migală în volumele anterioare, implodează
temele cultivate cu obstinație până acum, scrie (aproape)
pastel cu aceeași dezinvoltură cu care notează, sorescian,
„vântul se mai ține deasupra/ copiii își taie din el mari
felii/ pe care le aruncă de la unul la altul (Doppelganger),
sau „soarelui îi punem costume de pluș (...) îl scoatem pe
străzi îl izbim de vitrine/ răsucind trecători cu urletele lui”
(Vacanțele sufletului) și, mai ales, deconstruiește, într-un
amețitor exercițiu liric, toată poezia scrisă până acum de
el. Volumul cu chenar și gravură e un cal troian, iar forța
lirică nu e nicidecum la sfârșit de drum. Ultima parte
vorbește despre „Celelalte nouă călătorii”, despre un poet
care continuă să (se) caute, să exprime, să construiască.
Iar aici, preferă să o facă à rebours.
Preferința pentru imagine, pe linie suprarealistă,
rămâne prezentă și în acest volum, dar fără exuberanță,
fără fast, fără efuziunea și nebunia lui cuceritoare și fără
nevoia de a compensa. În schimb, prea-plinul imaginar
se exersează asupra unor teme investigate intensiv,
mai degrabă decât extensiv. Traian Ștef scria despre
contragerea ca „metodă predilectă (a lui Viorel Mureșan),
dar nu cea gramaticală, ci a imaginii, iar dintre tropi
comparația lui face întotdeauna cât un poem întreg...”
(în Buchetul mirific, publicat în „Familia” nr. 2/ 2011).
Aceasta rămâne metoda predilectă și aici: poetul începe
să creioneze, urmând să dezvolte un adevărat caleidoscop
al imaginii inițiale, prin comparații ori metafore.
Procedeul e mai cu seamă folosit în „Raftul cu liniște”, o
colecție stranie de pastel ca poezie de stare și o dovadă a
originalității poetului și a forței imaginarului său. E, însă,
aceeași măreție a faptului mărunt, a cotidianului și mult
prea obișnuitului de la Emil Brumaru, cu același estetism
rafinat, deși mai reținut la Viorel Mureșan. Imaginea
e elaborată, căutată, cu „substantive pe două șosele un/
verb/ pe o alee” (Cimitir de cuvinte), adjective discrete,
pentru că ele au un regim special de funcționare: „când te
apropii/ adjectivelor începe să li se facă mai cald” (Tablou
obosit), dar poetul nu depășește limitele cadrului pe care
el și-l impune. Tot elanul e pus în slujba construcției
dantelate a noi și noi (ca poezii, deși tematic, similare și,
deci, limitate) imagini, iar apoi acest imaginar repetitiv,
dilatat e „tăiat cu o foarfecă”, metodic, cu voluptatea
unei autoflagelări, aproape și, în mod evident, cu cea a
deconstrucției.
În Soare tăiat cu o foarfecă, Viorel Mureșan
deconstruiește, mai degrabă decât să clădească o lume.
Își atacă temele, le pune pe tapet, le întinde – în multe
poeme materia se întinde, se pregătește, pentru ca apoi
timpul, scurgerea, surparea, absența, singurătatea, lipsa
de sens ori imposibilitatea de a comunica să implodeze

poezia. Mai degrabă decât forma de la Aristotel care
informează, aceasta e poezia materiei, a procesului invers,
al întoarcerii în materie, e arta pe dos desfășurată, care
înalță doar pentru a avea de unde porni căderea. Poetul
construiește zborul până la o anumită înălțime, părând să
nu depășească niciodată anumite limite, doar de dragul
căderii. E o voluptate aici și un control foarte bun al
timpilor, un prea bun control, pentru că nimic nu îi scapă,
nu se eliberează de rațiunea atotputernică ori de ceea ce se
poate comunica. El nu face pasul în gol pe nepregătite, dar
nu asta e miza, ci alta, suicidară și îndrăgostită, în același
timp, de o poezie ce se surpă de prea multă poezie.
Viorel Mureșan e un Sisif condamnat să caute
versul, cuvintele potrivite din condiția argheziană a
psalmistului („gura știrbită a psalmistului”), într-un
travaliu neîntrerupt, obosit, „eu vin din oglinzi” și „nimic
nu e ca să-mi spună că mai sunt viu”, „se caută oriunde
o bucată de vers/ se întinde pe limbă/ și trebuie apoi
înghițită” (Bucată de vers). Limita a aceea a sacrificiului:
„scrie cu sânge și taci/ așa porunci mâinii mele de cârpă/
cu o voce de uleiuri întinse pe mare/ păianjenul/ scrie cu
rouă pe fața unui copil adormit/ când se va trezi să i se
pară/ că el a spus propozițiile acestea” (Fragment). Dacă
exista inspirația, poetul a pierdut harul ei, având doar
bucăți de cuvinte ce trebuie aranjate: „între gândul meu
și cuvânt/ un/ orb/ cu/ Dicționarul/ în/ mâini” (Poetul),
iar versul rămâne fracturat, sacadat în ciuda eliminării
punctuației, procedeu ce asigură, altundeva, curgerea
neîntreruptă a dicteului automat. E încă o dovadă a
depășirii suprarealismului și a noutății – obosite, vlăguite,
dar nu mai puțin puternice și impresionante – a volumului
de față.
„Poezia seamănă cu limba unui om îngropat în
zăpezi” (Deschudere II) și de acolo, din adâncuri trebuie
ea readusă la lumină. Impresia de surpare – totul „cade”,
mâini „se întind”, „vânzătorul de bastoane negre/ (...)
adună gropile” și „mai trimite la plimbare o armată de
gropi” (Doamna de ceară) – e calculată, căutată și
programată. Litania nu e, așadar, gratuită și nici pur
evocativă. Ea e menită să faciliteze coborârea poetului
în propriul infern. Iar acolo, în Infern, Orfeu nu o mai
găsește pe Euridice, pentru că Soare tăiat cu o foarfecă
are doar o Doamnă de ceară. E, până la urmă, o luptă cu
condiția prezentă – deși, în fapt, absentă – a poeziei, cu
moartea esteticului – „frumusețea ei/ mâinile ei/ absente”
în Efigia poeziei – și cu noi și încăpățânate încercări de
resuscitare a acestuia: „se caută oriunde o bucată de vers/
se întinde pe limbă/ și trebuie înghițită” (Bucată de vers),
pentru ca apoi, într-un adevărat act de cosmogonie lirică,
să se refacă poezia pierdută: „spun cuvinte/ care s-au
ciobit/ printre lacrimi brichete/ farfurii și pahare/ GURA/
DE/ SÂNGE/ MI-E/ PLINĂ” (Elegie).
___________

*
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Echinox 40, cu I. Pop, D. Chioaru,
M. Dragolea, Al. Cistelecan

Ion POP
„De gardă la Echinox”
Despre poetul Viorel Mureşan am scris cu
bucurie în mai multe rânduri, preţuind la el nu numai
discreta fidelitate faţă de o Idee-Echinox dintre cele
mai elevate, ci, pe acest fundal, o operă ce se construia
cu o anumită încetineală calmă şi pacientă, într-un fel
de penumbră şi marginalitate pe care le putea sugera
spaţiul provincial sălăjean unde l-a instalat destinul
de dascăl. Scoţând, însă, la lumină, ca tot atâtea
poiene feerice, cărţi de minunată mobilitate şi graţie a
imaginaţiei, întemeiate pe o scriitură ca şi caligrafică,
cu rotunjimi şi şlefuiri artizanale de amintire manieristă.
La debutul său insolit cu Scrisori din ţinutul pendulelor,
îl puteam asocia universului pictural deopotrivă naiv şi
savant construit în structurile sale cu subtile învecinări
de mozaic verbal, la plastica unui Paul Klee, la care
se şi face trimitere într-un poem. Poetul se juca cu o
dexteritate de bijutier între abstracţiuni şi concrete abia
schiţate cu subţiri peniţe de metal preţios, şi fragmente
de spaţii populate fantezist cu obiecte aleatorii, plasate în
vecinătăţi neaşteptat-revelatoare, provocând în trecerile
bruşte de la o imagine şi situaţie poetică la alta scânteieri
ale viziunii de mic panopticum ce răsfrângea prismatic
fiinţe, obiecte, stări de spirit antrenate într-o mişcare
ca de balet elfic. Dificultăţile la lectură nu erau puţine,
zisele scântei revelatoare de moştenire suprarealistă
(şi suprarealiştii erau de fapt nişte „manierişti” în
felul lor) se iscau, ca la acei străbunici, din asocierile
insolite, adesea radical contrastante, de obiecte plasate
în complicate reţele al imaginarului, încât unitatea în
tensiune a viziunii trebuia acceptată ca atare, tocmai
în desfăşurările ei studiat-sincopate, dovedindu-se de
tot atâtea ori incitante prin marginile de obscuritate
ce înrămau foarte elastic micile focuri de artificii ale
imaginaţiei în stare de productivitate continuă. Nu de
puţine ori această efervescenţă a fanteziei se aplica
substanţei sonore însăşi, până la antrenarea în procesul
imaginativ a alfabetului, cu propuneri deloc uzuale ale
imaginii literei, a cărei grafie reverberantă aşeza plastica
formei scrise la limite aproape de evanescenţă, generospermeabile, trecând dinspre plasticitate către muzica
pură. Mai citez o dată, cu încântare, câteva versuri
din ciclul Radiografie în singurătatea unor sunete,
aproximând prin variaţiuni surprinzătoare, figura literei
Z: „Fuga de sunete e un zid suspendat/ paharele umblă
pe catalige în jurul mesei/ părerea că ar putea să cadă
în sus/ le umple de uimire/ o lumină care vine prin saci
de plante/ din platoşa de frunze a unei zile rătăcite prin

pădure./ Dintr-un seif sunetul Z aude afară/ forfota celor
sosiţi să-i cânte sub geam,/ desparte capul de muzica
sa/ un fascicul de ho-hot – cât încape prin/ locul cheii.”
Mult regretatul Radu G. Ţeposu califica expresiv drept
„anxietate extravagantă” aceste impulsuri vizionare,
vorbind chiar despre un „tragic în formă diafană”, care
surprindea neliniştit această trecere spre evanescenţă
a concretelor. Un titlu de volum precum Pietrele
Nimicului (1995) sugera, după Biblioteca de os din
1991, tocmai aceste zone de coexistenţă cvasiosmotică
dintre gândit şi palpabil, dintre substanţialul dens şi
neantul din apropiere. Un fel de popas intermediar „între
două abisuri”, în precarul spaţiu textual: „ca o călătorie
în aprilie, ca o călătorie în cer/ ochii mi se umplu de
două abisuri/ pe malurile lor împletesc garduri şi fier
să-mi treacă de plâng/ aici unde un gând îmi sparge
cu mănuşi capul/ şi pleacă lăsând totul deschis”. Jocul
permanent dintre imaginarul scindării, separaţiei, şi cel
al oglindirii continuă, sugerând aceeaşi stare de nelinişte
şi nesiguranţă a subiectului. Aceasta apare relativ
compensată – cum observam cândva – de descărcarea
de energie afectivă tulbure către exerciţiul formal, ce
pare a oferi nu puţine satisfacţii poetului „operator al
limbajului”, care apelează în mod semnificativ la notaţia
de un impresionism calculat a haiku-ului.
În acest moment de recapitulări, aş trimite şi la
o altă glosă mai veche, datând de la apariţia volumului
Ceremonia ruinelor (2003), în care reţineam situaţia
oarecum paradoxală, dar în consecinţa celor conturate
în poemele mai vechi, a unui imaginar al ruinării
lumii friabile, dar construit în termenii „îngheţului”,
cu geometrizarea strictă, şi glacială a figurilor trasate
geometric. Amintita prelucrare manieristă a discursului,
pătruns de nelinişti subiacente, şi menţinut la frontiera
dintre abstract şi concret, dintre prezenţa materiilor
consistente şi absenţă, punând la lucru elemente de oniric
suprarealist, „concetti” din atelierul Manierismului,
procedee textualiste, cu o disponibilitate asociativă
ieşită din comun putea defini, în liniile sale mari, lumea
puternic individualizată a poetului nostru. O antologie
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ca Sâmbăta lucrurilor, din 2016, sintetiza toate aceste
trăsături şi altele, consolidând portretul unui poet de
primă linie.
Un asemenea poet în stare să controleze
mecanisme dintre cele mai subtile ale discursului liric
era de aşteptat să se exprime şi ca un cititor avizat al
scrisului altora, şi cele două culegeri de cronici şi eseuri,
Colecţia de călimări (Ed. Caiete Silvane, 2011 şi 2013)
şi cel tocmai ieşit de sub tipar la aceeaşi editură, De
gardă la Echinox, o dovedesc. Cu excepţia câtorva
eseuri precum cele din al doilea volum (dedicate lui
Eminescu, Blaga, Bacovia), este vorba de cronici
atente la vitrina actualităţii, rămasă deschisă şi în noua
culegere. Din sumarul tuturor se poate nota selecţia în
genere exigentă a autorilor şi cărţilor lor, în majoritate
de poezie. Citind titlul celei mai noi, am avut o tresărire
de emoţie... echinoxistă, bănuind o legătură directă cu
cercul tineresc din care a făcut cândva parte şi Viorel
Mureşan. Nu e aşa, – sintagma e împrumutată din St.John Perse, citat în exergă, care propune mai multe
ipostaze ale scriitorului situat în mijlocul unei lumi
diversificate ca stări de spirit şi ipostaze ale subiecţilor
contemplativi, din care „garda la Echinox” ar putea
sugera o poziţie de echilibru în universul contemporan
frământat. Ne putem totuşi gândi, în legătură cu celălalt
Echinox al ucenicilor tineri de altădată, la ceea ce a
putut învăţa poetul, acum şi critic, din exerciţiile de
lectură ale celor mai mulţi confraţi poeţi, care s-au
obişnuit cu ideea asocierii scrisului liric cu cel, mai
lucid-analitic al cititorului specializat. Viorel Mureşan,
ca nu puţini dintre cei care s-au format în atelierul
revistei noastre, a făcut deja proba inteligenţei sale
critice, cu consistentele culegeri amintite, pe care
doar le extinde şi consolidează. O privire de ansamblu
asupra acestor noi exerciţii de lectură descoperă un
cititor deplin familiarizat cu instrumentarul specific
„meseriei”, urmând, mi se pare, linia unui „tematism”
moderat: căutare de recurenţe imagistice şi de motive,
aşa numitele „teme obsedante” ce pot aproxima
„obsesia modelatoare” de viziune, formulări ce revin
pentru a justifica cel puţin parţial, judecata de valoare,
întemeiată pe buna articulare a datelor constitutive
pentru un univers imaginar individualizat, ale nucleelor
sale reverberante în ansamblul unei opere. Aşa se
întâmplă – ca să dau doar câteva exemple de reuşite
certe ale interpretării – în cazul poeziei marginalului
dar valorosului Vasile Petre Fati, la care se evidenţiază
complex ilustrata „tematică a aşteptării”, cu trimiteri
până la Beckett, dar şi la vecinătăţi locale, de la Bacovia şi
Mazilescu, la C. Abăluţă; ori la Nicolae Coande, marcat
de tiparul primei copilării, cu o constelaţie specifică a
imaginarului „naiv”, dar foarte sensibil la confruntările
din anii maturităţii cu o lume grav decepţionantă, a cărei
convenţionalitate e consecvent subliniată de procentul
notabil de „metatext” (auto)comentator ce dă şi măsura

lucidităţii acestui autor ce nu-şi refuză nici plăcerea
ludicului; apoi, „recurenţa unor simboluri şi formule”
în discursul cu amprente clasice al lui Vasile Sav; sau
a „câmpului semantic” caracteristic universului în
construcţie al tânărului Silviu Gongonea, cu jocul fin
regizat dintre notaţia faptului trăit şi spaţiul mnezic
şi cel al visului... O antologie a lui Claudiu Komartin
focalizează lectura pe un particular joc al heteronomiei,
o „poetică a măştilor” canalizată spre figura actualizată a
unui „poète maudit”, însă cu un marcat gust al înscenării
parodice, a „avântului experimental”, fără să neglijeze
limbajul tranzitiv al liricii mai recente. „Fervoarea
cinematografică și tot ce ține de arta imaginii în mișcare,
esența cotidianității și urgența timpului sunt patterns
ce curg în prelungirea altor volume” – se remarcă la un
Ştefan Manasia, „poet mai inteligent decât o cer legile
poeziei”.
E o reuşită formulare, aceasta, a unei judecăţi
ce vizează, în fond ansamblul scrierilor despre care se dă
seama în De gardă la Echinox, marcându-le afinităţile,
cu precădere în sensul conştientizării, la fiecare, a
actului constructiv. Dincolo de deosebirile inerente
vocilor particulare ale poeţilor, le unifică, în chip relativ
desigur, marea libertate în manevrarea jocului textual,
ca indice al distanţării intelectuale faţă de o practică
a scrisului tot mai îndepărtată de viziunea romantică
asupra poetului „inspirat”: dimpotrivă, artizanatul verbal
e pus, direct sau indirect, în evidenţă, – contrapondere
a sincerităţii confesiunii şi a recursului la datele unor
biografii evocate între parametrii concretului trăit. Alte
secvenţe ale volumului confirmă astfel de abordări:
la Mihai Măniuţiu, de pildă, în a cărui „bibliotecă
virtuală” se învecinează cărţi ale Bibliei şi „tomuri de
teatrologie, de poezie, de filosofie medievală”, cum
se şi cade la un poet-regizor de profesie; un „stăpân
pe realitate şi ficţiune” îi apare cronicarului şi Robert
Şerban, un „magister ludi”, poet ironic care-şi coboară
versurile în universul aparent minor, insignifiant, căruia
îi poate adesea descoperi „plurisemantismul simbolic”;
să notez şi comentariile la o carte mai nouă de Mircea
Stâncel, definită prin experimentalismul uneori riscant
în diversificarea referinţelor stilistice... Nu e uitat nici
Ion Cristofor, cu glose pertinente, şi alte nume, cântărite
atent. Nu se poate trece nici peste analiza detaliată
a celor şase „lexii” ale pomului Laus serpentibus de
Adrian Popescu, exemplar ca pătrundere analitică...
Dar cronicarul dedicat mai ales poeziei, face
paşi siguri şi în spaţiul criticii, evocând scrieri de Al.
Cistelecan, Gheorghe Perian, Petru Poantă, acesta din
urmă citit prin prisma ataşantelor evocări ale oazei
creatoare de la Echinox, pagini în care se poate vedea
în filigran şi figura cronicarului de acum, membru
exemplar al grupării echinoxiste.
Trăgând linia, să spun că lectura acestei noi
culegeri de cronici literare confirmă dubla înzestrare
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de poet şi interpret al poeziei pe care Viorel Mureşan
o ilustrează frumos şi convingător. Toate glosele
sale răspund simetric, prin inteligenţa analizelor
şi identificarea structurilor şi a peceţilor stilistice
proprii fiecărui autor abordat, puterii de pătrundere şi
libertăţilor în manevrarea mecanismelor textuale pe
care poetul Viorel Mureşan a propus-o ca probă a unei
personalităţi creatoare valoroase, afirmate fără zgomot
şi cu o încredere fertilă în destinul său de scriitor.

Cornel MORARU
Vocația critică
Mai vechea dihotomie maioresciană „poeți și
critici”, în sensul că aceștia ar fi structuri incompatibile,
nu mai are astăzi relevanța de odinioară. Dimpotrivă,
critica poeziei făcută de poeți nu este cu nimic mai
prejos decât aceea a criticilor. Mai ales dacă exercițiul
interpretării critice capătă o anume ritmicitate și
continuitate, nu se manifestă doar ocazional. În plus,
critica poeților vădește mai totdeauna inventivitate în
expresie și, nu în ultimul rând, certitudinea unei lecturi
comprehensive, bazată pe empatie și afinități. De aici
senzația de consubstanțialitate a dublului demers, critic
și poetic, de un rafinament special, lipsit mai totdeauna
de ostentație și afectare.
Fără îndoială, Viorel Mureșan este pe deplin
îndreptățit să scrie, în prefața la Colecția de călimări,
primul din cele trei volume apărute, între anii 20112015, la Editura Caiete Silvane: „critica de poezie
trebuie să se fi născut din poezia însăși, cu mult mai
bătrână...”. Ideea este reluată şi în volumul următor,
într-o formă ceva mai nuanțată: criticii „trăiesc din
imaginația poetică”, ei „se frământă să pipăie respirul
semnelor din poezia creată de primii, vor să-i asigure
perpetuarea şi receptarea”. Este firesc pentru un poet
să susțină primordialitatea poeziei în raport cu orice
demers critic, oricât de specializat. Parafrazându-l pe
cerchistul Radu Stanca, am putea adăuga și noi: poet te
naști, critic devii. Dincolo de această remarcă, mai mult
de principiu, esențial e faptul că actul critic, în acest caz,
nu poate fi decât unul congener actului poetic. Chiar și
criticii care n-au scris niciodată poezie nu pot ignora
această precondiție elementară a întâlnirii lor cu poezia.
Li s-a imputat uneori poeților lipsa de spirit
critic, atunci când scriu despre confrații lor. La polul
opus, ar putea fi imputat și criticilor, la fel de bine,
excesul de interpretare, care ar pune realmente în
pericol integritatea textului poetic. Atunci, pe bună
dreptate, poezia trebuie apărată. Există niște limite de
bun simț, pe care și criticii și poeții în postură de critici
le respectă (fiecare în felul lor). Considerăm că scopul
e același, doar mijloacele diferă. Accesul la inefabil,
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pătrunderea în interioritatea textului au de trecut peste
niște obstacole, dificile şi pentru unii şi pentru alţii, mai
ales pentru critici. Cu siguranță poeții sunt avantajați. Îi
ajută intuiția, sensibilitatea mai acută, scrisul structuralmetaforic, cel mai adesea „inspirat”... Până la un punct,
ei chiar scriu din plăcere sau dintr-un impuls interior
afectiv, nu dintr-o obligație profesională. E un câștig
real pentru toată lumea. Criticii, de obicei, au pretenția
că citesc cu sistem (când n-o fac din pură inerție),
stabilesc valori, fixează ierarhii... Privesc, cumva, în
ansamblu fenomenul literar și par înclinați să dea mai
totdeauna verdicte definitive (ceea ce nu prea convine,
mai ales dacă nu sunt și argumentate). Dincolo de aceste
diferențe (firește, mai există încă multe altele), cele două
categorii, poeţi şi critici, se completează în mod necesar.
Restul e o falsă problemă. Cu o precizare, totuși: nu
toţi poeţii sunt dispuși să facă şi critică, după cum nu
toţi criticii fac critică de poezie. Mulți dintre criticii de
azi s-au specializat pe un anume gen literar. Tendința
generală se îndreaptă acum în direcția unui eclectism de
tip universitar postmodern.
Cu atât mai mult sunt de apreciat pertinentele
comentarii critice ale lui Viorel Mureșan, risipite
prin reviste, adunate editorial – deocamdată – în cele
trei volume de care aminteam mai înainte. Totul este
individual şi personal în aprecierile critice ale poetului.
Nu ne referim la „stil”, pe care îl are oricum, în mod
nativ, ci la substanţa articolelor. Chiar când invocă în
sprijin nume de critici consacrați, o face mai degrabă
ca stimulent al propriilor intuiții, poate și cu intenția
de a se verifica pe sine însuși (ca într-un posibil dialog
imaginar peste timp și generații). Dintre „clasici” sunt
amintiți, în treacăt, Vianu, G. Călinescu, Vl. Streinu...
Dintre contemporani am reținut, printre alții, pe Gh.
Perian, Mircea Martin, Mircea Zaciu, Gh. Grigurcu,
Al. Cistelecan, Radu G. Țeposu, Cornel Ungureanu,
Gh. Crăciun etc. Cele două incitante microeseuri despre
Creangă, reluate în volume diferite, au drept motto citate
din B. Fundoianu (probabil din articolul De la Nică a
lui Ştefan a Petrei la Mallarmé). Autorul nu agreează
neapărat critica erudită, teoretizantă în exces, dar e mereu
bine informat şi nu-i lipsesc lecturile fundamentale
care circumscriu un orizont teoretic impresionant: de
la Bachelard și Durand la Starobinski și mulți alții.
Se vede că și-a făcut ucenicia la școala Echinox-ului
clujean. La acest nivel de deschidere și viziune critică
totalizatoare, nu-i scapă nimic esențial. De remarcat
îndeosebi puterea de pătrundere în ramificațiile adânci
ale poemelor comentate. Poetul-critic are un stil sobru,
neafectat, cum spuneam, face de fiecare dată observații
judicioase, cu măsură și discernământ, într-un discurs
îndeajuns de elaborat. Ceea ce ne oferă cele trei volume
amintite nu sunt nici pe departe lecturile unui „amator”,
ci ale unui cititor avizat și responsabil, devotat scrisului
și îndeosebi poeziei (poeziei ca poezie). Altminteri, în
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mod obișnuit, e aproape imposibil să separi poezia de
poet, dar și de cititorul inițiat în subtilitățile poeticii
moderne. Se pare că formula „poetul-critic” satisface
deopotrivă ambele condiții sau mai direct spus, ambele
vocații (îngemănate) ale autorului.
Interesant că, în analiza operei unor mari poeți,
demult clasicizați, precum Eminescu, Blaga, Arghezi,
Bacovia... (revine constant asupra lor), se apleacă și
asupra unor poeme mai puțin frecventate de criticii
de până acum și aproape deloc cunoscute cititorului
obișnuit. La Ion Pillat, pentru a da un exemplu, e atras
de „Poemele într-un vers”, apreciind „îndrăzneala
brevilocvenței ce depășea orice închipuire în materie
de poezie la noi. Și, desigur, (...) adânca înrudire cu
haiku-ul.” Viorel Mureșan procedează asemeni unui
explorator care nu ocolește nimic, nici măcar acele zone
de penumbră, periferice ale creației unor poeți de seamă,
pe care tradiția i-a canonizat, fără excepție. În felul
acesta, încearcă odată în plus să nu meargă pe căi bătute
de alții. Și de cele mai multe ori izbutește, chiar și acolo
unde se considera că s-a spus deja totul. E și acesta un
argument pentru singularitate și unicitate, statut la care
orice critic, care se ia în serios, va aspira întotdeauna.
În primul volum al „colecției de călimări”,
metaforă critică sugestivă (cât o profesiune de credință),
Viorel Mureșan dă impresia că cel mai bine se simte
printre poeții optzeciști, colegi de generație, de la
Romulus Bucur, Dan Damaschin sau Ioan Moldovan
până la Ion Mureșan, Aurel Pantea, Ioan Es. Pop, Liviu
Ioan Stoiciu, Traian Ștef sau Andrei Zanca. Mai toți
fac parte din mișcarea echinoxistă clujeană. Despre
fiecare scrie în nota lui/ lor specifică și n-am constatat
vreun exces de subiectivism. Dimpotrivă, conștiința
apartenenței la aceeași generație și, implicit, la aceeași
comunitate de idei și de program estetic, conferă un
plus de credibilitate și forță comprehensivă de natură
empatică în analiza textelor. Rar găsești un cititor
mai atent, dispus la o lectură de factură totalizantă,
armonizând conceptele noi (moderne și postmoderne)
cu stilistica și tradiționala acribie filologică (fără a
plictisi). Pare convins că esența poeticii – ca dealtfel și
esența filosofiei – nu poate fi străină de esența limbii.
Iar prin apelul constant la cititor (chiar cînd n-o spune
explicit), lasă impresia că se înscrie de fapt în exigențele
unui model paideic superior de receptare a poeziei,
fără a devia de la un set de valori și principii acceptate
programatic dinainte, reușind să facă accesibile idei și
concepte dintre cele mai dificile.
E limpede că autorul procedează selectiv în
opțiunile sale (nici nu s-ar putea altfel). Observăm
însă cum, lista celor aleși la început, în primul tom,
se tot lărgește de la un volum la altul (chiar dincolo de
hotarele poeziei) și nu pare a se încheia curând. Încă din
al doilea volum am remarcat o secțiune nouă, intitulată
Prozatori și eseiști. Cel puțin două nume atrag imediat

atenția: criticul Gh. Perian cu volumele de mare ecou A
doua tradiție și Antologia poeziei naive românești din
secolul al XVIII-lea și prozatorul Alexandru Vlad cu
romanul Ploile amare, o parabolă a unei lumi închise,
surprinse în condiții de dezastru natural și moral. O
lume fără ieșire, sortită parcă sfârșitului, ca în mitul
biblic. Ambele intervenții critice impun prin soliditatea
observațiilor, evitând orice relaționări exagerate, de
natură livrescă, aspecte care ar parazita inutil discursul
critic (deși excelența operelor comentate ar putea induce
și asemenea tentații). Ca de obicei, criticul scrie cu
sobrietate și în mod aplicat. De fiecare dată preferă un
demers simplu, dar cu atât mai concludent. Asupra celor
doi autori va reveni și în al treilea volum, la secțiunea
Profiluri. Totuși, este evidentă, în continuare, preferința
pentru poeți...
Și mai surprinzătoare sunt reflecțiile pe marginea
volumului Scrisori către un tânăr poet, de Rainer Maria
Rilke. Este vorba de cele zece epistole, „meditații despre
poezie și despre condiția devenirii poetului” și „pe care
timpul le-a canonizat”, aducând foloase multor generații
de poeți din secolul al XX-lea. Greu de precizat dacă
e un text mai recent sau mai vechi, deși pare scris cu
gândul la anii propriei formații spirituale, în tinerețe.
Introspecția degajă aici un sens maieutic major, nu
încape nicio îndoială. Este limpede că îndemnul
programatic al autoedificării personalității artistice este
întru totul valabil și pentru poeții tineri de azi. Cele
zece scrisori ale lui Rilke (marele poet încă nu scrisese
Elegiile duineze) sunt considerate, pe bună dreptate, „un
mic tratat de pedagogie poetică”. Urmând parcă același
îndemn (ca un imperativ existențial: Poți trăi fără să
scrii?), critica lui Viorel Mureșan pare să aibă și un scop
superior pedagogic, în sensul cel mai nobil al cuvântului.
Indirect însă, e vorba aici și de un autoportret în oglindă,
încercarea de regăsire, de accedere la sine a eului poetic,
transformând miraculos (oarecum în contrasens) faptul
de a scrie în fapt de viață.
Privite în ansamblu, textele critice ale lui Viorel
Mureșan, deși publicate inițial în reviste, se apropie
mai mult de studiul doct decât de foiletonul literar
propriu-zis. Apreciem la el cel mai mult, dincolo de
înclinarea autoreflexivă, subtilitatea gândirii și precizia
în exprimare, în linia unui discurs critic consistent,
în multe privințe memorabil. Aproape toate opiniile
criticului ar merita să fie reluate și amplificate.
Observațiile de amănunt sunt nu o dată extinse asupra
întregului, cu scopul de a obține o perspectivă inedită
în raport cu cele consacrate. De altfel, mai totdeauna
texte ale așa-zișilor poeți canonizați sunt tratate într-o
manieră mai degrabă necanonică. Nu e o întâmplare că
examenul critic, oricât de elaborat, rămâne mereu unul
deschis, probând însă o strategie profesională a scriiturii
pe termen lung. Contează mai mult, în alegerile de
moment, dispoziția afectivă și acele stări de sensibilitate
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intelectuală provocate de lecturi cu care criticul
rezonează. Această sinergie supraindividuală de grup
face ca performanțele atinse să fie cu adevărat notabile.
Doar discreția și bunul simț îl țin, aparent, în espectativă
pe autor, departe de prim-planul vieții noastre literare.
Dar e și aceasta o formă de a rezista cu demnitate în
vremuri mai puțin prielnice poeziei și susținătorilor
dezinteresați ai acesteia. Până la urmă, gestul său pare
un triumf al solitudinii și izolării. Ierarhizarea excesivă
(din partea autorității critice) aruncă pe nedrept în uitare
multe nume de valoare neîndoielnică, fie poeți, critici
sau prozatori. Pe noi nu ne mai miră nimic. Nu ne îndoim
nicio clipă că timpul va confirma multe din contribuțiile
critice ale poetului Viorel Mureșan. Acestea converg pe
deplin cu sensibilitatea și ideile unei întregi generații de
scriitori, care au reușit să impună – nu fără dificultăți
- o nouă paradigmă literară în cultura noastră. Cu atât
mai mult lecturile critice din „colecția de călimări” a
poetului au șansa perenității

Gheorghe PERIAN
Cronicarul literar
Scriitor „optzecist”, având o operă poetică
bogată și valoroasă, scrisă în ani mulți, cu talent și
cu stăruință, Viorel Mureșan e un poet din gruparea
constituită la Cluj în jurul revistei „Echinox”, revistă al
cărei redactor a fost între 1975 și 1979 și în paginile
căreia a publicat versuri, eseuri și traduceri. După
revoluția din 1989, în climatul de libertate creat prin
căderea comunismului, poetul a tipărit mai multe cărți
de poezie și, în paralel, a devenit cronicarul literar al
revistelor „Familia” și „Caiete Silvane”, fiind prezent în
mod constant cu articole și în paginile revistei „Vatra”.
Adunate în volume, articolele sunt, de obicei, recenzii
consacrate unor publicații recente, autorul numărânduse printre puținii critici care au izbutit să țină pasul cu
ritmul, parcă tot mai grăbit, al producției editoriale.

Cu Traian Ștef La aniversarea Echinox-ului
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Intitulat De gardă la Echinox, volumul din
2019 strânge laolaltă recenzii despre cărțile de versuri
semnate în anii din urmă de Gabriel Chifu, Nicolae
Coande, Ion Cristofor, Vasile Dan, Vasile Petre Fati,
Silviu Gongonea, Claudiu Komartin, Ștefan Manasia,
Mihai Măniuțiu, Andrei Mocuța, Gheorghe Mocuța,
Maria Pal, Emilia Poenaru Moldovan, Ioan F. Pop,
Vasile Sav, Nicolae Scheianu, Lucian Scurtu, Mircea
Stâncel și Robert Șerban, la care se adaugă eseuri
despre poezia lui Vincenzo Cardarelli, Ion Pop și
Adrian Popescu. Ultima parte cuprinde tot recenzii,
amestecate, despre câteva cărți de proză și de critică
literară. Viorel Mureșan se situează în linia criticii
„foiletonistice” interbelice, reprezentată de cronicarii
literari de atunci, proveniți din rândul profesorilor de
liceu și ridicați la rang de modele mai târziu, în perioada
anilor 1960-1970: Pompiliu Constantinescu, Vladimir
Streinu, Șerban Cioculescu, Ion Chinezu, Perpessicius,
Octav Șuluțiu. Modul lor de-a înțelege critica literară,
ca publicistică, se regăsește într-o profesiune de credință
a lui Viorel Mureșan, în care sunt notate, cu precizie
și scrupul, îndatoririle criticului în raport cu opera,
autorul, publicul și cu sine însuși: „Pentru criticul de
întâmpinare, scrisul la, dacă e posibil, mai multe reviste
este o condiție sine qua non. Înainte să-și informeze
publicul, să-l țină la curent, să-l educe și instruiască în
legătură cu literatura nouă, el trece pragul unor redacții,
schimbă opinii cu alți profesioniști ai discursului critic,
primește și exprimă mesaje colaterale, care alcătuiesc
un context, dobândește autoritate, încât apare credibil în
fața propriilor cititori. Cu condiția să poată proba câteva
calități care l-au adus în ipostaza de cronicar literar. Îi
este necesară în primul rând acuitatea critică, care să-i
permită intuirea semnificației integrale a unei opere și
analiza părților în relația cu întregul. Trebuie apoi să
știe să facă pasul de la înțelegerea operei la judecarea
ei. Să știe bine demarcația dintre «frumusețea fragilă»
și «frumusețea dificilă», cea caracteristică valorilor
literare autentice, complexă și tensionată. Abia după ce
va întruni acest mănunchi de atribute specifice, urmează,
poate că, pragul cel mai greu de trecut pentru el: să se
știe apăra de asaltul veleitarilor, care întotdeauna sunt
agasanți, agresivi pe toate căile, la toate răspântiile și
încearcă să fie elocvenți, dacă nu prin operă, măcar prin
atitudine, spontană sau studiată”.
Privită de mulți ca un act de evaluare, critica
foiletonistică se materializează în genul recenziei și
are, ca încheiere, o judecată de valoare, pregătită atent
pe tot parcursul comentariului analitic și exprimată
la final în termeni tranșanți sau doar subînțeleasă. La
Viorel Mureșan judecățile de valoare, plasate în poziție
finală, nu lipsesc aproape niciodată și sunt preponderent
favorabile, de câteva ori superlative. Criticul se arată
mereu încântat de versurile confraților săi, găsește la
fiecare ceva de admirat sau măcar de lăudat. Toți au
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merite, unii mai mari, alții mai mici, toți au realizări și
toți se bucură până la urmă de un cuvânt de apreciere.
Scara de valori alcătuită de Viorel Mureșan indică, deși
nu în mod explicit, că adeziunea criticului se îndreaptă
spre poezia „erudită și savant elaborată”, mai durabilă,
se pare, decât „poezia spontană”, lipsită de suport
cultural. Tot așa, un volum de poezii „construit de la
cap la coadă”, cu o arhitectură bazată pe „un raport
de integrare a părților”, înseamnă mai mult decât
simpla culegere de versuri, fără un principiu intern de
organizare.
Primul gând al lui Viorel Mureșan când citește o
carte de versuri, înaintea oricărui gest de evaluare, lăsat
pentru finalul recenziei, este să identifice miezul tematic
al volumului, centrul ireductibil în jurul căruia se
ordonează întregul material poetic și a cărui funcție este
să asigure trăsătura de originalitate a demersului creator.
Urmează selectarea celor mai izbutite poezii și analiza
detaliată a fiecăreia dintre ele, pornind de la nucleul
tematic precizat mai devreme. În exercițiul lui jurnalistic,
întins de-a lungul multor ani, cronicarului i-au trecut pe
sub ochi volume heterogene, cu versurile diseminate
într-o pluralitate de teme, dar și volume unitare,
construite în întregime pe o singură temă, reluată în serii
de variante formale. Având și pregătirea, și experiența
necesară pentru a opera clasificări și ierarhizări, Viorel
Mureșan distinge între temele supuse determinismului
spațial și temporal și cele care scapă unei cauzalități
imediate, fiind niște permanențe ale poeziei, întâlnite
pretutindeni și oricând. Un obicei al său este să întrerupă
comentariul și să intercaleze unele excursuri erudite,
cu scopul de-a reconstitui momentele principale din
istoria temei de referință. Așteptarea, de exemplu, este o
temă ce „se regăsește în toată literatura, dar dobândește
o poziție centrală abia în secolul al XX-lea, odată cu
orientările literare generate de existențialism. La noi,
Bacovia este poetul care a ridicat o întreagă operă în
jurul așteptării, iar Vasile Petre Fati, împreună cu mulți
alți poeți din contemporaneitatea sa, îl au drept reper.
Într-o carte din 1971, Lupta cu absurdul, Nicolae Balotă
descoperă că Samuel Beckett «a proiectat în opera sa o
antropologie literară a omului ca ființă-care-așteaptă».
La poetul nostru, așteptarea apare ca întâmplare, ca
eveniment al memoriei, care trebuie spus, comunicat”.
Critic cu metodă, Viorel Mureșan se oprește și asupra
celorlalte nivele ale poeziei, în afară de cel tematic,
notând ideile programatice ale poeților studiați, expuse
în artele lor poetice, remarcând abilitățile lor stilistice
și funcțiile îndeplinite de paratext, precum și grafismul
propriu fiecăruia dintre ei, dus uneori până la experiment
și caligramă.
Calitatea dominantă a criticului este spiritul
asociativ, capacitatea de-a face legături între scrieri din
spații culturale diferite, pe baza unor trăsături comune,
mai greu sesizabile, de obicei de natură tematică.

Antrenând memoria culturală în stabilirea unor corelații
subtile, cu cât mai îndepărtate cu atât mai ingenioase,
Viorel Mureșan așează poeziile în serii tematice de largă
cuprindere și scoate la iveală concordanțe neașteptate
între versurile unor poeți români sau între cele ale unor
poeți români și ale unor poeți străini. Astfel de conexiuni,
având termenii îndepărtați, pot fi realizate numai de un
critic erudit, cu o cultură întinsă, pregătit prin studiu
îndelungat să raporteze poezia română la marile repere
ale poeziei occidentale. Recenziile sunt pline de referințe
savante la autori și opere care au marcat istoria literaturii
europene, dar și la scrierile unor gânditori din toate
timpurile sau la tablourile unor pictori celebri, mai vechi
sau mai noi. Niciodată adormită, memoria culturală se
activează rapid în timpul lecturii și dezvăluie fără greș
influențele sau imitațiile, uneori voalate, decelabile în
versurile câtorva din autorii analizați. Criticul e atent și
la „parada de erudiție a textului”, semnalând trimiterile
livrești explicite, nu fără o doză de ironie pentru poeții
„mai inteligenți decât o cer legile poeziei”.
Problema filiațiilor existente între poezia de azi
și versurile unor poeți clasici, de la Dosoftei începând,
îl preocupă în mod deosebit pe autor. S-ar părea că,
din punctul său de vedere, importante în literatură
sunt continuitățile, tradițiile, mai puțin punctele de
ruptură sau revoluțiile, cu încercările lor de-a răsturna
ordinea statornicită a lucrurilor. Așa se explică tendința
permanentă de-a găsi precursori pentru experiențele
poetice actuale, de-a se întoarce în trecut și de-a stabili
precedente sau origini îndepărtate ale practicilor de
dată recentă. Nimic nu e cu desăvârșire nou pentru cel
ce vede literatura în continuitatea ei multiseculară, în
devenirea ei istorică neîntreruptă.
Membru al unui grup literar clujean, cel
echinoxist, Viorel Mureșan va remarca, ori de câte
ori are prilejul, prezența în contemporaneitate a unor
formațiuni colective similare, unele nu mai puțin
notorii. Pe lângă grupurile existente în mod obiectiv,
cum sunt cele constituite în jurul revistelor literare,
criticul se simte îndreptățit, pe urmele lui Sainte-Beuve,
să asocieze el însuși scriitorii în familii de spirite,
după criteriul afinităților. Iar atunci când poeții sunt cu
adevărat mari, precum cei italieni din secolul douăzeci
(Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba,
Salvatore Quasimodo, Cesare Pavese, Mario Luzi și
Vincenzo Cardarelli), Viorel Mureșan îi vede grupați
într-o strălucitoare „constelație”, într-o pleiadă.
O dezbatere îndelungată, moștenită și ea din
perioada interbelică, este aceea despre spiritul creator
al criticii, prin care aceasta se alătură celorlalte genuri
ale beletristicii: proza, poezia și dramaturgia. Viorel
Mureșan tinde să apropie critica de procesul creației nu
doar cu mijloace stilistice, ci și făcând loc în cuprinsul
recenziilor unor portrete și fragmente de evocare. Nu
întâmplător laudă în publicistica lui Andrei Moldovan
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tocmai arta evocării, talentul de-a readuce în fața noastră,
urmând căile amintirii, figuri de mult dispărute. Viorel
Mureșan este și el un creator de portrete, preocupat de
obiectivitate, asemenea unui pictor realist, ce caută să
elimine din tablou accentele subiective prea pronunțate.
Reconstituind atmosfera unui cenaclu din anii 1980, pe
care l-a frecventat, notează apariția, într-o seară, a unei
poete ce pare să fi coborât dintr-o altă lume, superioară,
făcând o impresie adâncă asupra celor prezenți:
„la jumătatea deceniului care avea să se termine cu
revoluție, a apărut printre noi o poetesă cu expresie
și ținută semiexotice. Elegantă aproape cu ostentație,
într-o ceată de boemi de toate culorile și proveniențele,
strânși sub flamurile cam zdrențuite și prăfoase ale
muzelor, veniți, cei mai mulți, de prin școli cenușii și
reci, dinspre redacții, arhive, muzee ori spitale, în acest
sobor zgomotos, ea aducea, odată cu sine și cu textele-i
dactilografiate impecabil, și vocea unei urbanități fără
stratageme. Se putea vedea de la distanță că urmase
studii temeinice, dublate de o cultură umanistă bine
asimilată. Nici în gesturi nu avea nimic întâmplător,
deși nu părea încolțită de vreun gând ascuns care s-o
determine la prudență. Avea, am spune astăzi, un aer de
normalitate”. Dacă vreți să aflați cine este misterioasa
poetă, citiți De gardă la Echinox!
Cunoscut îndeosebi prin cărțile lui de versuri,
Viorel Mureșan e și un cronicar literar de încredere:
scrie cu instrumente perfecționate, nu lipsește niciodată
de la post, iar ideile pe care le comunică au acuratețe.

Senida POENARIU

(Universitatea Transilvania din Braşov)

Lecturile lui Viorel Mureșan
Cu cât volumele eteroclite prin care cronicarii
de cursă lungă, sau cei de ocazie, după caz, își (re)
valorifică activitatea foiletonistă sunt mai numeroase, cu
atât devine mai clară dificultatea de a oferi consistență
și relevanță sintezelor de acest tip. E drept, s-ar impune
și o discuție lungă despre critica de întâmpinare în
contextul „de-profesionalizării” și al „amatorismului de
largi disponibilități” pe care le amintea Mircea Martin în
Singura Critică, însă, cum nu operăm cu aceste categorii
în cazul de față, introducerea aceasta ar prinde proporțiile
unei argumentații de sine stătătoare.
Pentru a se legitima republicarea cronicilor
într-o carte, deși important, dezideratul educării gustului
public nu este însă și suficient. Actul valorizator se cere
circumscris de surprinderea specificului unei generații, și/
sau de dominantele actualității literare, și, nu în ultimul
rând, de considerente de ordin canonic – de reținut în
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acest sens sunt Listele lui Nicolae Manolescu, Generație
și Creație a lui Mircea Martin sau spectaculoasele
Topuri ale lui Al. Cistelecan. La toate acestea se remarcă
și indispensabila plăcere a lecturii, fascinația unei
descoperiri care, de multe ori, se pierd odată cu scrisul
„la normă”.
Printr-un discurs așezat, susținut prin ritmicitățile
reconfortante ale tihnei ardelenești, Viorel Mureșan în De
gardă la Echinox* ne propune o serie de lecturi fascinate
de obiectul contemplării. Și asta nu-i lucru puțin. Fără a
avea un program anume, „ambițuri” canonice, parti-prisuri, atitudine militantă sau o preeminență a valorizărilor
radicale, poetul Viorel Mureșan, în postura de cronicar
literar, nu citește cu scopul de a scrie, ci scrie pentru că
lectura nu-i dă pace. Îl stimulează, de nu-l înghiontește
de-a dreptul.
Structurat sub forma unui triptic cu intertitlurile
– „Scrisul de mână (poezie)”/ „Camarazi de atelier
(poezie)”/ „Cerc deschis (critică și istorie literară,
proză, publicistică)” – volumul reunește texte apărute în
„Vatra”, „Caiete Silvane” și „Familia”. Cărțile recenzate
sunt semnate de Gabriel Chifu, Nicolae Coande, Ion
Cristofor, Silviu Gongonea, Claudiu Komartin, Andrei
Mocuța, Ștefan Manasia, Vasile Dan, Vasile Petre Fati,
Gheorghe Mocuța, Maria Pal, Emilia Poenaru Moldovan,
Ioan F. Pop, Vasile Sav, Ion Pop, Adrian Popescu,
Carmen Ardelean, Al. Cistelecan, Cornel Cotuțiu, Andrei
Moldovan, Gheorghe Perian, Petru Poantă, Otilia Țeposu
ș.a., și au văzut tiparul între anii 2015 și 2018.
Expunerile lui Viorel Mureșan, fără zvâcniri
ritmice sau sforțări de comprimare analitică, nu se sfiesc
să treacă prin Rainer Maria Rilke, T. S. Eliot, Miron Costin
și Dosoftei pentru a ajunge la... Gabriel Chifu. Cronicarul
nu lasă restricțiile pe care le impune în mod curent
formatul cronicii literare să-i ciuntească incursiunile
asupra evoluției unei teme sau a unui gen literar, de la
surprinderea modulațiilor generale ale „pattern-ului”
(cuvânt drag cronicarului) așteptării în literatură, la
microistoria poemului în proză.
Chiar dacă Viorel Mureșan nu are o schemă
predefinită, respectiv o structură imuabilă pe care
își construiește argumentația, se profilează tendința
acestuia de a releva apexul operei, precum și punctele
nodale care-i conferă coeziunea și echilibrul. Minuțios,
cronicarul nu doar inventariază instrumentarul poetic și
temele predilecte, ci, devoalează progresiv etapele creației
literare chiar din statu nascendi. Importantă este pentru
cronicar „materia vieții din care este extrasă poezia”.
Oferă spațiu generos incursiunilor textuale „tehnice”,
filiațiilor literare și liniilor descendente, și, în același
timp, Mureșan este preocupat și de dimensiunea morală
și etică inerentă. Deloc întâmplător, puține sunt volumele
analizate în care să nu insiste asupra caracterului gnomic
al poemelor receptate. De altfel, aproape fără excepție în
cronicile cărților de poezie, trei direcții sunt urmărite cu
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obstinație: caracterul metapoetic, formulele gnomice și
dimensiunea metonimică. La polul opus, Viorel Mureșan
nu este deloc impresionat de experimentele artificiale,
de „căutarea cu dinadins a conciziei și originalității”,
de „febrilele căutări de noi ipostaze auctoriale” și, nu în
ultimul rând, de „zvârcolirile generaționiste și convulsiile
canonice”. Chiar și așa, în contextul în care este evident
din sumarul studiului că poezia tinerilor nu-l preocupă pe
Viorel Mureșan în mod deosebit, din sintezele pe care leam regăsit la poemele celor patru poeți pe care-i putem
numi „tineri” (Silviu Gongonea, Claudiu Komartin,
Ștefan Manasia și Andrei Mocuța), nu i se poate reproșa
cronicarului că nu le acordă acestora atenția și implicarea
cuvenită. Cronicarul are suficientă maturitate să aprecieze
și formule poetice care-l scot din zona de confort. E drept,
se remarcă în cazul acestor câteva discursuri critice și
exprimări mai echivoce, susținute prin tușe nu lipsite
de ironie fină, care contrastează cu limpiditatea de fond
a perspectivelor interpretative. Astfel, Ștefan Manasia,
„poet mai inteligent decât o cer legile poeziei”, s-ar
angaja într-o operațiune destul de elaborată de inducere
sistematică a cititorilor în eroare, în timp ce Claudiu
Komartin se înscrie „pe calea cea mai anevoioasă a
unei poezii care duce într-acolo unde tânguială nu poate
exista”.
Lectorul angajat într-o goană după verdicte și
poziții delimitative tranșante va fi bulversat de poziția
ezitantă, dar „safe”, pe care o adoptă Viorel Mureșan în
dreptul uneia dintre afirmațiile lui Traian Vedinaș din
studiul despre Simion Bărnuțiu. Ne previne cronicarul,
fără alte dezvoltări pe acest subiect, că „Traian Vedinaș
pune în pagină o afirmație care, de (nu) ar fi adevărată,
ar putea deveni izvor de polemici: «În acest climat s-au
format scriitorii generației ’80, a căror literatură, cu puține
excepții, este fără filozofie, fără creativitate filosofică
în discursul epic, poematic și critic. Criticii literari ai
generației ’80, deși unii s-au apropiat de filozofie, au
practicat un impresionism pur, fără să asimileze însă
și dimensiunea filosofică, fenomenologică a acesteia.
Postmodernismul este pentru ei mai mult o modă decât o
paradigmă»”(p. 204).
Ca notă generală, există, așa cum am spus deja, o
delectare prin citit, și, totodată, prin scris, iar premisele
interpretative debutează fără preconcepții sau așteptări
mai mult sau mai puțin realiste de la operele pe care
foiletonistul le are în față. Atitudinea relaxată plină de
solicitudine este un indicator relevant al tipului de lectură
practicată de Viorel Mureșan, care nu trădează vreo
intenție de a-și orienta demonstrația în jurul valorizărilor
radicale, cu atât mai puțin în scopul deplasării punctului
de interes de pe operă pe vocea critică. Poate că Viorel
Mureșan e mai generos cu aprecierile, însă nu se sfiește
să facă și recomandări sau să sancționeze (elegant) acolo
unde este cazul.

Și, cum bine afirmă însuși Viorel Mureșan în eseul
dedicat lui Carmen Ardelean prezentată drept „un exponent
credibil și valoros” al criticii de receptare actuale, un „texttutore, având calități excepționale, generează exerciții
critice pe măsură”. Principiul se aplică și în cazul propriilor
sinteze, așa că nu este deloc surprinzător că cea mai savuroasă
cronică, infuzată generos cu exprimări memorabile, este
cea dedicată cărții lui Al. Cistelecan, Zece femei: „Nici n-ar
putea fi imaginată o istorie a poeziei feminine românești,
așa cum se profilează deja, fără principalele atribute ale
scrisului lui Al. Cistelecan [...]. În primul rând ironia,
menită a sancționa moravuri, se desfășoară pe întreg
câmpul critic al cărții, deoarece protagonistele, toate, sunt și
mari păcătoase. Un anumit teatralism al stilului derivă aici
dintr-o tehnică a quiproquoului, de vreme ce «personajele»
sunt implicate simultan în realități diferite, literar și social,
gustând și chiar adorând echivocul situațiilor. Criticul
interoghează cu predilecție artificialul din viața acestor
femei, care s-ar putea să fie însăși rădăcina poeziei lor. El
vânează spiritul lor himeric, iar, eventuale episoade, mai
mult sau mai puțin comice, sunt transpuse dramatic și astfel
împinse pe țeava poeziei. Materialul poetic supus analizei
aici nici nu presupune o mare subtilitate interpretativă, ba
dimpotrivă. Tocmai de aceea, unui cititor familiarizat cu
scrisul critic ceremonios-subversiv al autorului, dacă se lasă
prea tare cucerit de flama oximoronică, sigur îi vor scăpa
mai multe nuanțe” (p.151).
Fără a intra prea mult în detalii, se cade să
menționăm că Viorel Mureșan prezintă și câteva
particularități ale criticului de întâmpinare: acuitate
critică („intuirea semnificației integrale a unei opere, la
analiza părților în relația cu întregul”), apoi „trebuie să
știe să facă pasul de la înțelegerea operei, la judecarea ei”,
și, nu în ultimul rând „să se apere de asaltul veleitarilor”.
În acest punct al introducerii de față, este de la sine înțeles
că volumul lui Viorel Mureșan poartă însemnele de mai
sus. Un volum care reunește texte scrise cu și de plăcere,
și care se citește fix în aceeași manieră.
______
Viorel Mureșan, De gardă la Echinox, Editura Caiete Silvane,
Zalău, 2019.
*

Cu Al. Vlad la lansarea vol. Rafturi cu liniște
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Florina LIRCĂ MOLDOVAN
Despre Leonid Dimov.
În doi timpi (unul e al lui Viorel
Mureșan) și trei mișcări...
Grație monografiilor apărute, după 2000, în
colecția „Canon”, coordonată de Al. Cistelecan, cât ai
clipi din ochi te poți pune la punct – nu de tot și la virgule
– cu literatura română (întrucâtva și cu critica literară)
contemporană și, în câteva locuri, cu cea clasică. Nu se
cere prea mult timp de investit și nici mare experiență
culturală. Vârsta minimă recomandată: măcar cât să te
califici pentru un examen național după o programă dată.
Prioritate au tinerii, îndeosebi liceenii și studenții, se
știe, atât de ocupați astăzi. Lor li se adresează amintitele
incursiuni, profesorilor de limbă română, de ce nu – pur și
simplu – doritorilor de inițiere în tainele bunelor maniere
literare. Binevenite sunt aceste portrete de scriitori,
desigur, pentru specialiștii cu tact interpretativ.
Cu greu, și poate numai de către cârcotași, i s-ar găsi
motive de obiecție, așadar, acestui „diafilm” al literaturii
române canonice, cu precădere a ultimilor ani, publicat
în episoade. Cel avut în vedere aici îl are protagonist pe
Leonid Dimov, în „regia” lui Viorel Mureșan și Traian
Ștef. Publicată la Editura Aula, din Brașov, în 2000,
mica exegeză dă de știre, scurt și eficient, pe înțelesul
majorității, dar și pe gustul pricepuților, despre unul dintre
reprezentanții poeziei oniriste.
Împărțit în cinci secvențe (arta poetică a lui Leonid
Dimov, date bio-bibliografice, antologie de texte teoretice,
antologie de poezie și dosar de receptare critică, toate bine
alese), volumul își dezvăluie de la început intenția – cum
mai e numită – didacticistă: să pună în discuție „felul cum
ar arăta un așa-zis «crez artistic» dimovian”. N-o fi fost
pentru autori cea mai interesantă provocare, dar li s-a
părut, o zic ei înșiși, „lucrul cel mai delicat”. De care se
achită bine până la capăt, tot migălos, totodată, cu rigoare.
Primul care aduce vorba despre arta poetică
dimoviană, sub genericul „Omul cu paseri pe veșmânt”,
este Viorel Mureșan. În puține, dar importante cuvinte,
uneori precise, alteori inspiratoare, când clarificatoare,
când problematizante, așa cum îi stă bine unei abordări
de tip panoramă, criticul îl așază pe poet printre inițiatorii
onirismului, împreună cu Dumitru Țepeneag, îi descrie
tehnica, ideile poetice și viziunea, îi descoperă afinii
și îl pune în relație cu epoca. Demonstrează punctual,
după criteriile lui Jean Rousset, dimensiunea barocă
a operei sale și îi inventariază cărțile. În fine, deschide
în câteva locuri cutia Pandorei dimoviene, ca mai apoi
să descopere în poezia lui Leonid Dimov și un fir al
Ariadnei, anecdota. Totul pentru a ilustra cu argumente
ceea ce, încă de la început, anunța just: „poezia lui Dimov
vine de pretutindeni, din realizarea coliziunilor cotidiene,

Aniversare Echinox 10
amestecată cu visul, unde aliajul rezultat poate fi numai
vis sau numai realitate, ori realitate și vis deopotrivă; vine
din lexic și morfologie și sintaxă, punând în cumpănă
competența filologului de strictă ori îngustă specializare,
atunci când trebuie să opteze; mai vine și dintr-o înclinație
exacerbată spre ludic, combinată cu audiția colorată sau
vizualizarea onomatopeică; în sfârșit, din loja celui care
numai asistă la marele spectacol al lumii, sau se și implică
existențial” (p. 7).
După câteva generalități, e rândul însușirilor
particulare ale poeziei lui Dimov, de care se ocupă,
în patru „pași” atent cumpăniți (Dimov pune lumea în
mișcare, Unu și multiplicarea, O lume dimoviană –
configurații și Jocul sau spectacolul fanteziei), Traian
Ștef. În ochii săi, evident, nu numai ai săi, Leonid Dimov
e regizorul jucăuș, de aceea inventiv, care reconfigurează
spontan lumea. În loc să simtă de-a gata cotidianul, el
îi proiectează noi simțăminte; în loc să contempleze
realitatea, îi dă o altă viață; în loc să aduleze cuvântul,
se joacă cu el, întru cunoaștere. Dar oare nu asta fac
creatorii? Poate că da, numai că Dimov operează fără
reguli, aparent la întâmplare, ca în „spectacolul unui
etern Turn Babel”, metafora pe care analistul a ales-o
ca să explice cum procedează poetul când „pune lumea
în mișcare”: înființează-desființează, înalță-prăbușește,
urcă-apoi coboară, aleargă spre centru-evadează spre
afară, într-un perpetuu „dinamism expresiv” (împrumutat
de la Carlos Bousoño), ca, în final, să se producă de la
sine revelația. Sau, cum zice argumentat Traian Ștef, să se
întâmple trecerea „de la unu la multiplu”, „de la totalitate
la pluralitate”, în fine, să se producă metamorfoza.
Felul acesta personal al poetului de a fi jongleur –
cu ideile, dar și printre cuvinte – i-l atribuise Al. Cistelecan
cu referire la Veșnica reîntoarcere, de găsit, în Dosarul de
receptare critică, împreună cu alte lămuriri de stil: „cele
mai multe poeme – dacă nu cumva chiar toate – se întorc în
punctul de pornire, închizând cercul, după ce au deschis,
însă, trapele spre lumea de dincolo și au topit mirajul sau
vertijul ei […]. Tehnica iluziei perspectivice a rămas, în
fond, aceeași: dintr-o panoramă se izolează un detaliu,
din care, apoi, e recompus un întreg univers. Viziunea
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spațială are două momente distincte, unul de comprimare
și contragere, celălalt de dilatare și expansiune: unei
implozii a universului într-un punct, îi succede o explozie
a punctului” (p. 90). Libertatea aceasta de exprimare și de
viziune l-a situat pe Dimov, în timp, în rândul diverselor
și originalelor constelații de poeți: a fost socotit de critici
și interpreți oniric, suprarealist, arghezian, barbian,
spirit baroc, baladist și altele. „În linia visului, explică
Viorel Mureșan, s-ar putea dezvolta comparații cu Al.
Philippide, așa cum în planul unei convenții suprarealiste
ar fi tentantă o apropiere de Gellu Naum. Despre rostul și
știința rimelor la Leonid Dimov s-ar putea vorbi numai
după un studiu aprofundat al acestor ingrediente poetice
la Eminescu, Macedonski, Coșbuc, Arghezi, Ion Barbu
și s-ar putea trage profitabile învățăminte în perspectiva
unui Șerban Foarță” (p. 43).
Surpriza vine abia când același autor aplică –
în Poemul odăilor, de găsit, împreună cu alte poeme,
în Antologia de poezie de la final – o grilă de lectură
simbolistă (inspirată de manifestul lui Rimbaud din
poezia Vocalele). Referindu-se și el la o anume mobilitate
creatoare a poetului, o identifică în debordantul decor
baroc, dar o analizează, aici, în îndrăznețul spectacol
cromatic al poemului, pe care îl cataloghează drept „un
veritabil «Turn Babel» al culorilor” (p. 27). Aventura
aceasta coloristică, cu simbolurile ce o construiesc, ar
fi, după criticul-poet, totuna cu o aventură existențială
prin care trece omul de la naștere până la moarte. Lipsită
de vitalitate, o asemenea experiență e pustie, searbădă
și limitativă; nu merită, evident, trăită, dar poate fi
transfigurată – o arată Leonid Dimov în mai toate poeziile
sale și o exemplifică aici comentatorul. „Arta – afirma
poetul în 1982, în interviul revistei „Familia” (redat la pp.
61-70) – începe abia după ce suportul material e definitiv
statuat la rangul de suport. Nimic fără el, dar totul dincolo
de el. Tehnica trompe-l`oeilține de necesitatea de a da
cezarului ce e al cezarului. Nu poți executa un salt (și
cu atât mai mult un triplu salt mortal) fără o minuțioasă
pregătire prealabilă. Numai că în cazul nostru nu-i vorba
de sport. Pregătirea poate fi mult mai spectaculoasă decât
saltul. Oricât de nereușit însă, de mic, de ridicul ar fi
acesta din urmă, doar el contează. Realismul mărginit,
obstinația în firesc și cotidian e asemenea mărginirii la un
antrenament infinit, niciodată încununat de salt. Da, visul
e o flacără ce arde pe un suport material, dar acest suport
material e justificat numai dacă deasupra lui pâlpâie
flacăra visului. Fără focurile fugitive, mlaștina rămâne un
simplu depozit de nămol” (p.68).
Însetat de a da un sens lumii ni-l dezvăluie
Viorel Mureșan pe poet, de asemenea, în balada Istoria
lui Claus și a giganticei spălătorese, în micul text
denumit Senectute, precum și în poezia În munți, unde
urmărește să descoase fir cu fir tema călătoriei („onirice
cu implicații inițiatice”, p. 35). Nu e singurul loc unde
exegetul echinoxist aduce vorba despre „călătoriile

sufletului” dimovian; în studiul intitulat întocmai, le
așază „sub semnul unui pelerinaj la cerul spiritual” (p.40),
găsindu-le firești și de trebuință unui spirit – mai mult
decât ludico-oniric, cum s-a tot vehiculat – mai degrabă
preocupat de reconsiderarea vieții, dincolo de moarte: „în
măsura în care literatura onirică a lui Leonid Dimov e una
a spațiului și a timpului infinite, ea este și o tentativă de
a crea universuri analoage celor date” (p. 39). În fine, e
asumarea morții întru pătrunderea tainelor vieții.
De luat în seamă perspectiva lui Viorel Mureșan,
care nu numai că găsește corectă dimensiunea tragică
atribuită în treacăt de unii comentatori poeziei lui Leonid
Dimov, ci o și demonstrează cu destule exemple. Mai
conștiincios de atât, nu își încheie șirul pledoariilor
pro-dimoviene până nu aduce vorba, pe deasupra, și
de câteva creații necuprinse în volumele antume ori
apărute postum. Nu că ar răsturna în vreun fel situația
receptării critice a poetului – „și așa comentat puțin și
aproape numai ocazional” (p. 44) –, pur și simplu, întru
relevarea necesarului adevăr. Adevăr care, odată articulat,
scoate la lumină alte două realități: prima, a poetului
încă nevalorizat, la vremea aceea, printr-o cercetare
aprofundată de tip monografic (abia în 2014 îi dedică
una Luminița Corneanu), a doua, a mai-sus menționaților
autori, de lăudat că s-au înhămat la o asemenea datorie.

Călin CRĂCIUN
Despre debutul lui Viorel Mureșan
Cu siguranță debutul poetic al lui Viorel Mureșan
este strâns legat de mediul stimulant echinoxist. Când
spun stimulant, am în vedere strict rolul de catalizator al
activării unor valențe creative ingenue, al transformării lor
în act poetic. Departe deci de a putea susține că influența
„Echinoxului” asupra sa ar fi fost una modelatoare în
sens restrictiv, ca determinare a înscrierii într-un tipar.
Dealtfel, gruparea n-a fost de felul ei uniformă. Impulsul
emulației viza, în cazul celor care aveau să fie validați de
proba timpului, mai ales revenirea la principiul estetic,
diminuarea deficitului cultural ce caracteriza, dincolo de
excepții, literatul din contextul comunist, îmbogățirea
cu lecturi teoretice esențiale, o vreme interzise ori
obtrucționate, aproprierea creației universale, occidentale
mai ales, ori cunoașterea conceptelor noi. Poemele ce
alcătuiesc Scrisori din muzeul pendulelor sunt dovada
faptului că poetul se situează de la bun început pe o
traiectorie singulară, că o ia pe cont propriu, dincolo de
indiciile mediului proxim. Aerul meditativ transilvan,
venit dinspre Blaga, intelectualismul și ludicul implicate
în construcția ermetică, având similarități barbiene, la
fel ca afinitățile suprarealiste și oniriste sunt ingrediente
recognoscibile în poemele din acest volum. Ele ar putea fi,
desigur, raportate direct la ambianța literară ce le valoriza.

țintă fixă: viorel mureșan
Pe malul Someșului

Toate acestea sunt însă constituentele unui aliaj ce tinde să
se distingă prin însușiri particulare.
Pe poetul descins din Maramureș îl particularizează
în primul rând adevăratul spectacol de imaginar luxuriant,
preluat însă deplin în gestiunea conștiinței estetice. Verva
sa imaginativă e numaidecât pusă sub frâul „calculului”
poetic: „Pe scări verdele explodând în plantă stea cu ochiul/
înfipt în creștetul verii destramă genele prelungi/ alfabetul
ferestrei până în dreptul semnului A unde/ începe zigzagul prin fusul luminii în zori scoa-// terea șezlongurilor
pe acoperișuri golul dintre/ ochii hulubilor aceste săgeți
rămase suspendate// ceva mai încolo spectacolul fulgerului
scăpărând/ să se desfacă de pământ ridicase cortina”
(Spectacol). Un calcul care include ermetismul. Nu
întâmplător Radu G Țeposu (în Istoria tragică & grotescă
a întunecatului deceniu literar nouă) îl plasează pe Viorel
Mureșan în categoria „Gnomici și esoterici. Manieriștii”,
remarcându-i volumului de debut tocmai „impresia de
desăvârșire stilistică, de concentrare a imaginarului, de
ritual manierist”. De o „anumită libertate a imaginarului”
vorbește și Ion Pop în articolul ce-l dedică aceluiași volum
în Dicționarul analitic de opere literare românești (iar
faptul că volumul este prezent în această lucrare, tocmai
sub semnătura coordonatorului, constituie, în sine, un
privilegiu câștigat judicios, pe baza valorii estetice, o
certificare a ei).
Din înșiruirea pe rapid a imaginilor se disting treptat
recurențe ce constituie parte din pilonii viziunii poetice:
pendula, ceasul, trupul, dansatoarea, ochiul, zăpada,
muzeul ș.a. O viziune tragică în esență, după cum constata
judicios tot Radu G. Țeposu („Tragicul în formă diafană e
adevărata substanță care alimentează versurile”; „o foarte
originală viziune, ce s-ar traduce printr-un fel de „anxietate
extravagantă”). Elocvente sunt, în acest sens, poemele
ample, în care imaginația are spațiul necesar tumbelor, dar
și unele austere, de pildă, Portret de literă (I): „Ea vine cu
umeri loviți/ de monedele cerului cu portrete de clowni,/
știe cum arată bătaia pendulei/ în nori.// hainele-i goale
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privesc/ mers de bătrâni pe un ban// ea duce mereu între
umeri/ o monedă trecând prin tavan.”
Nu s-ar putea însă spune că avem în față un
evazionist, la modul exclusiv. Faptul e de intuit încă din
Motto-ul volumului, preluat din Wallace Stevens: „Ariel
era bucuros că-și scrisese poemele./ Ele vorbeau despre un
timp amintit/ Sau despre cele văzute care i-au plăcut.” De
altfel, cam anevoie ar fi putut să-și revendice pe cale strict
evazionistă, cu vădite accente suprarealiste, vreun merit
superior tocmai când privirea era tot mai mult ațintită pe
realitatea palpabilă. Poezia sa e una care investighează, la
rândul ei, realul. Și o face cu ochi de vultur, luând de la
înălțime urma vagului. Scrutează ansamblul de concrete
și receptează pulsația detaliului. E un arheolog al ițelor
translucide ce lucrează în interstițiile lumii palpabile. O
sugestie în acest sens avem chiar în primele versuri ale
poemului amplu ce deschide volumul și-i dă titlul: „Scriu
din partea de sus a unui muzeu/ în care totul se știe precis/
chiar numele în câteva limbi al bestiarului aplecat/ peste
elipsele roșii/ lăsate de el pe nisip”. Nu mai puțin, se
„dezvăluie” din start un arheolog al emoțiilor și dorințelor
tainice, pitite în străfundurile sufletului. Iată una prinsă cu
gravitate în inserție cu tentă biografică deghizată în scenariu
monologal la persoana a doua: „3. Toată adolescența
în așteptarea unei eclipse/ cu ciobul afumat în incendiu/
uneori îl priveai pe bunicul și din cărunt/ devenea foarte
tânăr/ ochii lui negri ridurile atenuate,/ nu știa el cum arată
prin geamul acela. De asta și accepta jocul de-a fotograful/
oriunde-l prindeai. Odată l-ai fotografiat cu bunica/ și
cicatricea ei de la tâmplă a ieșit în poză o floare cenușie.//
Dar oglinzile te arată alb și tăcut.” „Ciobul afumat în
incendiu” e o metaforă cu încărcătură semantică imensă,
putând constitui punctul de pornire al unei poetici, una
care mizează pe construcția universului compensativ. Este
și o mostră, dintre destule altele, ce dovedește formidabila
esențializare întâlnită în versurile lui Viorel Mureșan. Ea
era vizată de Ion Pop când remarca „o nu tocmai comună
capacitate de distilare în imagini, la limita abstracțiunii, a
concretelor, devenite ca și imponderabile, împinse în zona
unei fantazări ce le distanțează mult de punctul de plecare”
Exegeza a remarcat și muzicalitatea întreținută
în absența rigorilor prozodice. E o muzicalitate mereu în
acord deplin cu emoția, atent construită inclusiv în poemele
minimaliste, care încapsulează reverii cu austeritate
formală, cu delicatețe și cu generozitate semantică din
vecinătatea haikuului. Și, e drept, vibrația e mai mereu
plasată de memorie în siaj simbolist. Cu toate acestea,
lectura nu dă nicidecum impresia anacronismului, ci aerul
reconfortant al înnoirii. Viorel Mureșan se arată în primul
volum, în spiritul generației optzeciste, și un explorator
pe tărâmul curentelor, ideologiilor ori viziunilor literare,
experimentând proporții pentru un aliaj nou.

ab initio
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Alexander BAUMGARTEN
De ce merită să deschidem anul
universitar printr-o festivitate?
Stimați colegi, domnule decan, dragi studenți și
onorat auditoriu,
Permiteți-mi să răspund onorantei invitații de a
rosti în această toamnă discursul de inaugurare a anului
universitar în Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității
„Babeș-Bolyai” meditând în fața dumneavoastră asupra
a ceea ce pentru oricare dintre noi este mai necesar, dar
totodată mai dificil: voi încerca să răspund la întrebarea
„de ce merită să deschidem anul universitar printr-o
festivitate?”. Întrebarea este necesară întrucât asistăm
an de an la o explozie a riturilor festive universitare,
detaliată și bine susținută de industria interesată. Această
explozie aduce cu sine, ca întotdeauna, muzică și panglici
menite să ne distragă voios atenția de la sensul originar
al evenimentului. Apoi, întrebarea este dificilă pentru că,
prezentată dumneavoastră acum, adică tocmai în momentul
în care parcurgem ritualul deschiderii unui an universitar,
ne pune pe noi, participanții la acest eveniment, în situația
de a ne gândi la un fapt tocmai în timpul realizării lui,
oprindu-ne, așadar, de la a-l parcurge neatenți și lăsându-ne
în voia ritualurilor impersonale. Să asumăm, așadar, clipa
de față gândindu-ne la ea.
Voi începe evocând o amintire: eram cu câțiva
ani în urmă în această sală, la o festivitate de absolvire a
unui ciclu de licență; am parcurs condescendent aruncarea
bonetelor, defilarea, strigarea interminabilă a fiecărui nume
individual, am reflectat la absența oricărei meditații asupra
sensului universal al evenimentului și, ieșind în aerul
incendiar al străzii Kogălniceanu, între oameni, mașini și
fotografi, am putut urmări cum un tânăr fericit, desigur
maturizat subit în urma licențierii sale, a primit din partea
părinților săi un ursuleț (de fapt un ursoi, cât el de mare)
din pluș, cu care s-a fotografiat radios marcând astfel clipa
în care intra în posesia unei licentia ubique docendi, adică
permisiunea de a preda oriunde cunoașterea pe care i-o
încredințase universitatea. M-am întrebat cu amuzament
cum pot fi asociate cele două fapte, sau mai precis: pe ce
lume mă aflu? și ce loc are universitatea aici? ce este, de
fapt, universitatea? are ea vreo legătură cu instituția pe
care o studiez și a cărei istorie medievală mă face să vibrez
la importanța acestei construcții în identitatea omului
european? Oare sunt universitățile din România un ecou
cât de palid la problemele istorice ale acestei instituții?
Oare ritualurile de debut al anului academic spun prin
tradiția lor ceva despre sensul studiului universitar? Oare
însoțirea festivă a debutului unui an al educației circulare
are sensul refacerii unui timp originar al experienței (în
acest caz particular) dedicate studiului? Are oare un sens
anume faptul că meditez la natura și misiunea universității

din interiorul unei facultăți de filosofie și istorie, în fața
dumneavoastră, care sunteți profesori, cercetători și studenți
în istorie, arheologie, filosofie, studii culturale, relații
internaționale și securitate, arhivistică, biblioteconomie și
istoria artei?
Pot pune alături, pentru contrast, evenimentul pe care
vi l-am povestit cu ceea ce știm în general despre nașterea
și istoria instituției universității. Pot afirma, așadar, foarte
simplu: suntem o instituție care s-a născut la începutul
secolului al XIII-lea, aproape simultan, la Paris și la Bologna
prin asocierea spontană a profesorilor și studenților într-o
breaslă. Ea a primit confirmarea papală care i-a dat și numele:
universitas (adică: totalitatea) magistrorum et scholarium.
Această breaslă este foarte asemănătoare breslei croitorilor
sau tâmplarilor orașului, iar dacă Clujul ar fi avut o poziție
geografică mai aproape de coastele Atlanticului, astăzi
păstram, lângă turnul croitorilor, și un turn al universitarilor,
menit să apere aceeași cetate, dar cu alte arme. Ne-am asociat
într-o breaslă ca să argumentăm în fața orașului că ceea ce noi
facem este o muncă și nu o simplă meditație posedată de-a
gata sau obținută prin har, că noi avem resursele necesare
pentru a echilibra două funcții exclusive și complementare:
transmiterea tradiției și înnoirea cunoașterii. (Istoria ne-a
învățat, dealtfel, cât de mult costă dezechilibrul dintre cele
două funcții). Timp de aproape trei sute de ani am arătat
Europei, prin sutele de universități înființate, de pe coastele
Irlandei și până la limitele de răsărit ale Europei Centrale,
că munca noastră este utilă societății, că ea este echivalentă
oricărui titlu nobiliar, că ordinea ei presupune inițierea în arte,
adică în filosofie, în logică, în retorică, în gramatică și altele,
după care pot urma fie teologia, fie medicina, fie dreptul.
Filosofia era centrală în universitate fiindcă era pregătitoare
pentru alte discipline, dar în ansamblul ei universitatea
a indicat lumii medievale vorbitoare de latină că munca
intelectuală are o valoare soteriologică, ceea ce a marcat
profund însăși experiența religioasă a creștinismului latin.
Apoi ritualurile instituției, de la orarul studiilor la calendarul
cursurilor, examenelor, modelele canonice ale dezbaterilor
și discursurile universitare de felul celor care deschid un an
academic au arătat un model cultural care se poate rezuma la o
singură sintagmă, folosită de celebrul istoric al universităților
medievale, Jacques Verger: „cunoașterea ca muncă”. Acestor
trei secole de glorie i-au urmat, evident, altele de întrebări
și conflicte, redefiniri și concurențe, până când universitățile
lumii moderne au ajuns să fie când instrumente politice, când
religioase, când ideologice sau au luptat eroic pur și simplu
pentru independența lor de conștiință și cercetare.
Din toată această istorie, rețin acum înaintea
dumneavoastră o preocupare aproape constantă a
universitarilor: de a-și defini și legitima statutul prin
intermediul discursurilor inaugurale. Ni s-au păstrat astăzi
exemple minunate ale unor asemenea discursuri. Iată-l,
de exemplu, pe Jean Gerson, cancelar al Universității din
Paris, deschizând anul academic 1405 prin prelegerea
Vivat Rex, de fapto meditație asupra întrebării „ce este
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universitatea?” și numind-o în fața studenților lui „fiica
cea mare a regelui”, drept semn al treptatei sale desprinderi
de protecția Romei și al independenței studiilor sale. Sau
iată-l aici, în același deceniu, pe unul dintre primii rectori ai
Universității din Cracovia, Lucas de Magno Cosmin, căruia
îi atribuim un frumos discurs de elogiere a filosofiei în
debutul unui an academic. Aici, el procedează potrivit unui
sistem de argumentare riguroasă: pornind de la un pasaj din
Vechiul Testament: Aufer rubiginem de argento et egreditur
vas purissimum – îndepărtează rugina de pe argint și va
apărea un vas foarte pur”, el compară cunoașterea filosofiei
cu îndepărtarea acestei rugini și cu descoperirea interioară,
în fiecare student, a vasului de argint pe care îl poartă cu
sine și care așteaptă să fie scos la lumină de profesorii lui.
Să revenim, o clipă, la momentul de față al
Universității și să constatăm câtă nevoie are această
instituție de meditația asupra originilor sale. Valoarea
muncii intelectuale este aici adesea una neclară; despre
valoarea soteriologică a acestei munci nu suntem obișnuiți
să discutăm; substituția vocației profesionale – fără care
niciodată nu ar putea apărea vasul de argint pomenit – cu
mimarea doar formală a criteriilor scientometriei înlocuiește
adesea fericita și atât de normala armonie dintre această
vocație şi măsurarea necesară a produselor cercetării
noastre. Mai mult, neclaritatea distincției dintre vechi și
nou în cunoaștere ne face astăzi încă să oscilăm în privința
înțelegerii sensului exact al proprietății intelectuale și al
toxicității plagiatului. Uitarea misiunii originare comune
de predare și cercetare a universității ne face să funcționăm
încă în forma moștenirii sovietice a separării dintre cercetare
și învățământ. La rândul său, titlul universitar comunică în
afara instituției propriu-zise doar echivalentul pretins al
unui titlu nobiliar, dorit până la falsificare de politicieni
care nici nu calcă pragul puzderiilor de universități
întemeiate recent. Iar peste toate acestea, universitatea
românească, ca gen instituțional, caută frământată puntea
de legătură dintre scopul cel vechi al întemeierii sale, și
anume construcția locală a României moderne, și scopurile
care astăzi o reorientează, legate de idealurile universale ale
cunoașterii, mondializarea concurenței pentru studenți și
ocuparea pozițiilor onorabile în clasamentele universitare.
Focalizând imaginea noastră, să medităm o clipă la situația
excepțională și privilegiată a universității clujene: născută
la 1581 prin eforturile iezuiților de a crea un avanpost al
contrareformei în Transilvania (dar aceasta prin studiul
literaturii latine, și nu pe calea armelor), continuată apoi
de o universitate austriacă, maghiară și românească,
Universitatea „Babeș-Bolyai” și în special studiul istoriei
și al filosofiei își au pe deplin premisa pentru a medita la
misiunea și sensul contemporan al instituției universitare.
În această atmosferă are loc, așadar, munca noastră:
pe de o parte, o istorie care ne invită să îmbinăm transmiterea
tradiției credibile cu inovarea argumentată, dacă admitem
că trăim și muncim în Universitate în succesiunea acestei
formidabile invenții instituționale a Evului Mediu: despre
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el putem liniștiți să nu mai spunem niciodată că ar fi fost
unul „întunecat” când îi admirăm această creație. Pe de
altă parte, provocările naturale ale timpului nostru, în fața
cărora cred că este demn, necesar, dar și plăcut să meditez
înaintea dumneavoastră la început de an. Fiți bineveniți,
așadar, dragi studenți din toți anii de studii, licențiabili,
masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Istorie și Filosofie,
în această atmosferă a instituției noastre, încărcată de
istorie și de problematică, gravă și amuzantă, plină de
constrângeri ritualice, dar în esență atât de liberă datorită
vocației pentru care ați venit aici. Meditați permanent
alături de noi la sensul cunoașterii pe care o transmitem și
convingeți, vă rog, întreaga societate că universitatea este
locul în care achiziționăm cunoașterea lent, cu răbdare și
efort, consultându-ne sursele și punându-le permanent la
îndoială, potrivit unui ritual academic riguros și celebrând
acest fapt o dată pe an, adică aici și acum.

Închei opunând exemplului care răsplătea o licentia
ubique docendi printr-un urs de pluș un alt exemplu, din
Polonia secolului al XV-lea, care a fost dealtfel secolul de
aur al Universității din Cracovia. Aici, un student (probabil
la medicină) a notat pe un petic de hârtie, pe care și l-a
legat ulterior în caietul său de notițe, informații despre
răspândirea universităților în Europa și numărul studenților
acestora. În imaginea de alături dumneavoastră vedeți în
premieră această notiță, needitată încă și nediscutată
de istoricii universității medievale. Suntem tentați să
considerăm notița ca pe un fel de „plan de mobilitate
academică”, dar putem în orice caz să reținem anvergura
europeană a conștiinței acestui student, în mintea căruia de
la Cracovia la Salamanca și Oxford se întinde o singură
unitate din care el știe că face parte, și care este unitatea
breslei care produce și apără cunoașterea. Să celebrăm și
noi, împreună cu acest student anonim, apartenența noastră
la această breaslă în care îi primim astăzi în mod festiv pe
cei mai noi membri ai ei.

eseu

64

Iulian BOCAI
Ce face și ce nu face literatura realistă
Nici acum, la aproape 200 de ani după Stendhal, nu
înțelegem foarte bine ce înseamnă să fii realist în proză, deși neam dat seama, din fericire, că a descrie cât mai fidel obiectele
dintr-o cameră nu este principala utilitate a curentului, așa
cum mulți și-au dat seama că Robinson Crusoe și Don Quijote
nu erau mai puțin autentice doar pentru că întâmplările pe
care le relatau erau improbabile. Trebuie să fi fost un coșmar
al naturaliștilor, și sfârșitul realismului naiv, să înțeleagă
într-un sfârșit că poți să fii mai aproape de viață inventând
ca Orwell sau Kafka decât redând fidel toate trăirile interne
ale personajelor sau descriind cu răbdare mobila interioară
din casele marii burghezii. Problemele ridicate de realismul
de secol XIX s-au dovedit a fi mai complicate teoretic decât
ar fi putut practicanții lui să înțeleagă atunci și trebuie mereu
ținut minte că rezumatele unora dintre romanele lor forțează
de multe ori limitele credibilului și ale rezonabilului și sunt,
ca atare, nerealiste. Ce fac clasicii prozei europene și ce-am
înțeles noi, din cultura noastră post-decembristă de manual,
că vor să facă, nu sunt lucruri care întotdeauna coincid.
Iar inventatorii unui curent își iau întotdeauna mai multe
libertăți cu propriile principii decât continuatorii lui, care – pe
lângă fidelitatea față de propria lor artă – o simt și pe-aceea
inevitabilă față de practica narativă a predecesorilor.
Să nu se înțeleagă însă că Zola, Flaubert sau Henry
James ar fi trebuit – de dragul originalității absolute – să
se întoarcă ori la ceva dinainte de Balzac, ori să găsească o
metodă cu totul nouă de a vorbi despre lume în literatură. Ce-a
câștigat realismul pentru proza europeană a fost bine câștigat.
A fost, de fapt, esențial și acum nu mai putem concepe proza
serioasă decât ca trebuind să fie – chiar și când e magică –
fundamental realistă (și anume n-o mai luăm în serios decât
dacă dă realităților psihologice și sociale atenția pe care o
merită, decât dacă le înțelege în profunzimea și amploarea lor
și dacă le arată ca atare).
Asta nu înseamnă că prozatorii secolelor XVII și
XVIII – unii formidabili, ca Defoe – ar fi avut o percepție mai
slabă asupra realității sociale și psihologice a vremii lor ori că
n-ar fi fost interesați de aceste probleme. Cititorii lor știau mai
bine ca ai noștri să citească printre rânduri, iar scriitori vremii
erau în stare de satire neiertătoare (ca Swift care, văzând că
săracii Irlandei mor cu zile, le propunea bogaților să cumpere
copiii celor dintâi și să-i mănânce). Înseamnă însă că secolul
XIX a impus un fel de a face proză în inerția căruia încă ne
aflăm, ale cărui consecințe încă nu le-am epuizat și la care,
după varii perioade experimentale, ne întoarcem ca la un
lucru sigur. Felul acesta a constat deopotrivă într-un stil de
a scrie despre lume, dar și într-o anumită dispoziție mentală
de deschidere preponderent spre locuri și comunități care nu
păreau, la prima vedere, interesante literar.
Stilul nu era la fel de încărcat de literaritate și de
metaforă ca cel romantic și nici la fel de abil retoric ca cel de
secol XVIII, căci acolo unde miza poveștii devine reflectarea
fidelă a realității – sau concurarea stării civile – rămâne mai
puțin loc pentru ceea ce în ochii unora din secolul XIX trecea
drept artificialitate. Altfel spus, când obiectul literaturii devine

lumea, limba trece în plan secund – deși Flaubert, Henry
James sau Tolstoi au înțeles bine echilibrul dintre literaritate
în sens clasic și veridicitate obiectivă în sens modern. În orice
caz, direcția fusese dată: romanul trebuia să vorbească despre
lume, adică despre oameni așa cum sunt ei, și nu, ca-n trecut,
așa cum ne imaginam că trebuie să fie sau ca vehicule pentru
convingerile morale ale autorului. Ci așa cum se văd, cum sunt
naivi, cum mint și-și înșală soțiile, așa cum omoară, așa cum
eșuează.
Știm însă că oamenii erau omorâți și plini de vicii
și-n romanele de dinainte de secolul al XIX-lea. De la Biblie
încoace, crima are o vârstă onorabilă în literatură – minciuna și
sexualitatea la fel. Prozatorii secolului XIX știau și ei lucrurile
astea la fel de bine, dar ce nu mai erau pregătiți să facă era
tocmai să vorbească despre ele prin idealizare, disimulare
retorică, alegorie și ricoșeu. Spuneau direct: aceștia suntem
chiar noi, cititorule, și așa e viața, iar literatura ne privește
îndeaproape pentru că vorbește despre o lume pe care noi o
facem posibilă.
E greu de explicat de ce schimbarea aceasta a survenit
chiar atunci, dar emergența ei trebuie să fi avut de-a face și
cu minimele garanții oferite libertății de expresie de șirul
de revoluții europene din prima jumătate a secolului, și cu
succesul de public al autorilor, care le oferea un oarecare
prestigiu și autonomie, și cu sentimentul că Republica Literelor
era mai puternică decât în secolele dinainte, dispunând de o
armată de soldați ai penelului mai agresivă decât în trecut și
de o presă infinit mai influentă. La un nivel mai profund însă,
ideea că poți să vorbești despre lucruri așa cum sunt ele se
baza pe convingerea pozitivismului de secol XIX, care a fost
o influență majoră și recunoscută asupra lui Balzac și Zola, că
există o realitate exterioară sinelui și că ea poate fi cunoscută
prin cercetare și experiment, catalogată și descrisă ca atare;
realitatea socială nu era nici ea diferită și prozatorii, care
nici n-aveau nevoie să înțeleagă consecințele acestei idei ca
s-o folosească, s-au folosit de acest „cult pentru fapt” (cum
îl numea Balzac) ca să dea startul a ceea ce a fost probabil
cea mai semnificativă revoluție în istoria prozei europene
moderne.
Ea a fost nu atât o revoluție de subiect – fiindcă despre
societate și tarele ei se vorbise și înainte, în alte feluri. A fost
mai degrabă o revoluție de stil de redare a realității – și așa
se explică de ce multora le-a fost greu să accepte relatarea
obiectivă (și ca atare părând rece, fără implicare auctorială)
a celor mai insuportabile moral grozăvii umane, ca și cum
ar fi fost cele mai firești. Era însă vorba doar de imoralitatea
aparentă a unei obiectivități aparente, căci și literatura
secolului XIX și sociologia lui s-au iluzionat că pot nu doar
să spună ce văd, dar și să descrie complet ceea ce văd în așa
fel încât la sfârșitul acestui parcurs să fim cu atât mai aproape
de o înțelegere a legilor interacțiunii umane. Ce „metodă” au
urmat prozatorii realiști în redarea societății contemporane lor
e foarte neclar, iar modernismul a arătat că naratorul obiectiv
era mai degrabă un joc de perspective și un simulacru textual
decât o poziție privilegiată din care puteai reda societatea în
sine. Această imparțialitate jucată nu însemna decât că noii
prozatorii nu mai voiau să spună, ca cei vechi, „acest personaj
este rău, cititorule” – dar ea n-a fost niciodată obiectivă, așa
cum și-o imagina Zola, căci nu poți, firește, să fii obiectiv în
invenții. Iar realiștii ruși și americani au păstrat întotdeauna
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o distanță respectuoasă față de entuziasmul științific al
francezilor – care au fost, istoric, întotdeauna mai grăbiți să
traducă în limbajul literaturii și-al științelor umane ceea ce
credeau că înțeleg din științe.
Nu s-a pierdut însă în această tranziție ideea că stilul ar
fi important și s-a înțeles până târziu că – văzut ca personalitate
autentică a vocii narative, dar și ca pricepere – el nu este un
simplu supliment și că li se pare facultativ doar celor care nu
sunt în stare de el. Dar la întrebarea Ce face literatura? nu
se mai dădeau de-acum vechile răspunsuri: provoacă plăcere,
aprinde imaginația, încântă simțurile, edifică sufletul, este o
educație bună sau ajută să treacă timpul. Dimpotrivă, părea
că literatura își luase dintr-odată, ca filozofia, sarcina de a
face lucrurile mai dificile, deși – spre deosebire de filozofie
– trebuia încă să se comporte ca o artă, adică să stăpânească
bine stratagemele narative și stilistice ca să atragă atenție (căci
scriitorul, spre deosebire de universitar, a depins întotdeauna
de faptul că lumea vorbește despre el). Realismul l-a învestit,
așadar, pe scriitor cu o responsabilitate majoră și în principiu
inepuizabilă: anume să analizeze societatea și s-o descrie
metodic.
Ce însemna asta exact era mult mai neclar atunci decât
e acum, drept dovadă că realiștii secolului XIX sunt destul de
diferiți între ei. Romanticii se puteau pune la masa de scris
sau plimba prin natură și compune reverii solitare sau povești
imaginative, din specia celor fără structură și logoreice, pe
care ei le credeau autentice, dar care sunt adesea cenușii și
plictisitoare ca moartea. Dar încă se putea face literatură pur
imaginativă și încă puteai fi îmboldit să o faci de convingerea,
difuză în romantism, că totul trebuia trecut prin sita deasă a
sinelui, cântărită de „personalitatea creatoare”. Romanele
fantastice ale lui Balzac, cu dialogurile lor siropoase, și primromanul eșuat al lui Stendhal, Armance, sunt pline de imagerie
romantică – așa că tranziția n-a fost bruscă și a trebuit căutată și
găsită soluția oglinzii pe care o plimbi pe marginea drumului.
N-a fost bruscă și pentru că romanticii credeau, tocmai, că
lucrurile despre care vorbesc ei sunt realitatea, poate și sub
influența mereu interesantă a idealismului german; ar fi fost, de
altfel, și greu de contrazis, căci vorbind despre ce se întâmplă
în propria minte tot despre realitate vorbești.
Așa că a trebuit să se schimbe nu doar un fel literar de
a vorbi despre lucrurile din lume, ci și să aibă loc o mutație
subtilă în înțelegerea noastră despre rostul artei și obiectul
ei, căci se trăise până târziu în secolul XVIII cu credința că
orice operă de artă trebuie să fie, într-un fel sau altul, despre
exemplaritate. Scrisă exemplar și tratând un subiect exemplar
care, chiar dacă nu era adevărat, trebuia reprezentat ca și cum
ar fi fost veridic.
Dar realiștilor nu li se părea de ajuns regula
verosimilității, fiindcă ei voiau să arate prin ficțiune ce se
întâmplă cu adevărat – literatura lor devenea astfel responsabilă
în fața realității, dar și, prin asta, prinsă în jocul unui mimetism
care n-a știut întotdeauna să aleagă între fidelitate mimetică și
consecvență artistică. În prefața de la Thérèse Raquin, Zola
era convins că romanul său fusese un „experiment științific”
și o reproducere în detaliu a vieții; și ca atare cere ca el să
fie citit analitic, nu moralist, deși multe dintre asumpțiile lui
psihologice despre caractere nevrotice și sanguine par acum
simpliste, dacă nu ridicole. (Ce nu înțelesese Zola la 1867 e că
dacă literatura depinde prea mult de „descoperirile științei” ea
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devine revolută la fel de repede ca ele. La fel și dacă rămâne
exclusiv o oglindă a societății contemporane.)
Tocmai această presupunere că poți reprezenta în
detaliu viața era problematică, în optimismul ei deplasat, și
cumva inutilă – dacă și-ar fi putut atinge scopul.
Paradoxul realismului dintotdeauna a fost că literatura
refuză posibilitatea mimetismului fidel prin însăși acțiunea de
transpunere a realității în poveste. Un roman nu are cum să
fie exhaustiv și nu poate concura cu adevărat starea civilă. Nu
este niciodată complet descriptiv și nu poate epuiza realitatea
obiectelor. Este prin excelență selectiv, ca istoria, dar spre
deosebire de istorie – și asta e cel mai important – nu pretinde
să spună adevărul despre lucruri decât în modul acesta oblic al
invenției. Ca să vorbească despre viață, el trebuie să coboare
în individual și episodic și, ca atare, limitele sale îl obligă să
fie mereu pe jumătate simbolic. Arată spre ceva, dar o face
îngroșând elemente ale realității cu improvizații. De câte ori
un roman pare veridic, iar cititorul se apropie de el ca să-l
descoasă, există mereu ceva în această proximitate care strică
iluzia de realitate; orice roman bun scris vreodată rezistă
unei reduceri la fapte. Iar autorii sunt de obicei suficient de
înțelepți să încerce să explice de fiecare dată că, chiar și atunci
când o poveste le redă viața cât mai fidel, ea rămâne în mod
fundamental ficțiune; ei înțeleg că ficțiunea-ca-invenție este
ceea ce ține romanul laolaltă, și că a spune pur și simplu ce s-a
întâmplat poate, dimpotrivă, să pară fals, dacă nu știi să-l faci
să pară real după regulile artei.
Dar ficțiune aici nu înseamnă completă plăsmuire,
fantezie debordantă sau minciună. Înseamnă însă că
întâmplarea trăită și cea relatată au forme atât de diferite încât
ele se trădează una pe alta și se dezmint reciproc. Intersecțiile
lor sunt mereu deconspirări, într-o anumită măsură. E adevărat
însă că unele povești sunt mai realiste decât altele. Ele însă
sunt făcute realist. Nu se spune suficient de des că realismul,
pe lângă faptul că e un mod de a privi lumea în așa-zisa ei
nuditate, orice ar însemna asta, e și o fabricație textuală și că o
bună parte din meritul lui constă în a fi descoperit de-a lungul
unui secol metodele de a face tocmai asta.
O parte din puterea de supraviețuire a romanului clasic
constă în această artă a compoziției narative și stilistice, nu
în faptul că pe cititori îi interesează cum s-a aruncat o femeie
sub tren în secolul XIX sau cum a înghițit o alta, ceva mai
la Vest, un pumn de arsenic. La fel, dacă ne-ar interesa de
fapt ce se întâmpla cu aristocrația rusă în secolul al XIXlea, dispunem de mii de cărți de sociologie și istorie care i-ar
descrie transformările. E adevărat că orice roman scris atunci
e o perspectivă umanizată și rotundă asupra unui episod care
ar fi putut la fel de bine să se întâmple în secolul acela, dar
dacă ne-ar fi interesat ce s-a întâmplat nu am mai face apel la
literatură în primul rând.
Desigur, dacă i-ai fi întrebat Ce face literatura?, poate
că unii autori de-atunci ți-ar fi spus că pune în scenă societatea
umană, cu forțele care apasă asupra individului etc. Dar în
tot timpul acesta ei făceau, ca artizani, mereu ceva în plus și
ceva pe lângă. În felul acesta, cred, literatura bună transformă,
nu se mulțumește niciodată doar să arate. Își transformă în
primul rând nu cititorul, ci subiectul. Niciun cititor nu poate
fi transformat fundamental de lectura unei singure cărți – cine
crede asta n-a încercat niciodată să se schimbe.
Pe de altă parte, acest argument al artificialității
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fundamentale a literarului pare să cheme mereu pe unii spre
cealaltă extremă și să-i facă să creadă că e de ajuns să știi
să faci o poveste ca să ai o poveste de spus – deși asta e mai
rău decât a avea o poveste de spus și a nu ști cum se spune.
Dacă arta scrierii de povești se poate învăța, vocea, observația,
profunzimea care dau greutate poveștii sunt calități mai
obscure și mai greu de antrenat. Ăsta e motivul pentru care
sunt perfect inofensivi mulți dintre cei care ies din cursurile de
creative writing și care se apropie, așadar, de literatură dinspre
tehnică și nu dinspre viață.
Căci, e adevărat, romanul realist se apropie de
literatură dinspre viață și cu forța vieții – ca atare problema
adevărului rămâne pentru el o problemă esențială, deși teoretic
dificilă. Va încerca să-l spună – va încerca, adică, să reflecte
fidel realitatea, deși e forțat mereu s-o reflecte inventând-o.
Face asta descriind gesturi și gânduri, face asta punând
personaje în conflict, face asta descriind pe zeci de pagini,
în detalii tehnice, vânătoarea de balene, o face – ca Zola în
La Paradisul femeilor – vorbind despre marile magazine
pariziene sau, ca James, urmărind ritualurile maritale ale
marilor bogați ai Americii, și o face mai ales exhaustiv, cu o
răbdare din alt secol, pentru ca uneori să o facă și magistral, și
anume adăugând acestor relatări toată greutatea unei gândiri
în profunzime a lumii despre care vorbește. Apropiindu-se de
ea dinspre viață nu înseamnă că autorii scriu o literatură doar
din și despre viața lor, așa cum se poate citi des astăzi. Dincolo
de o influență de clasă inevitabilă (Dostoievski cunoștea mai
bine orașele, Tolstoi sălile de baluri aristocratice și țăranii care
munceau pentru el), realismul vechi nu se baza mai ales pe
biografism, așa cum se întâmplă cu multe dintre romanele de
azi; el rămânea în mare parte o reconstrucție imaginativă a
unor comunități sociale pe care autorul nu le cunoștea intim,
pe care nu putea întotdeauna să le înțeleagă din propria
experiență și pe care nu le-ar fi putut reconstrui imaginativ
fără gândirea în profunzime de mai sus. Această gândire nici
nu trebuie neapărat să aibă de-a face cu literatura și nici nu
trebuie să-i fi dat prin cap prozatorului că ar fi putut-o folosi în
literatură în primul rând, dar intuiția mea este că fără exercițiul
ei romanul clasic realist și, prin extensie, aproape orice roman
– inclusiv cel român contemporan – are puțină valoare.
Tocmai această luare în serios a lumii oamenilor,
această încercare de a o vedea cât mai bine pentru a o reda
apoi în mișcările ei fundamentale, această sarcină sociologică
a lui, care premerge adevăratei sociologii, dar care nu-și
refuză niciodată literaritatea și artificialul, este ce separă
tradiția realistă de celelalte, deși – ca sarcină – ea ajunge la
noi mereu sleită, căci lucrurile astea s-au făcut deja de o sută
de ori și s-au făcut bine, în feluri pe care nu le mai putem
reînvia cu totul și față de care pare să avem doar datoria, ceva
mai cuminte, de a le ține minte. Oricât de esențiale ar fi fost
sau de interesante, romanul modern și postmodern nu par să
fi schimbat fundamental regula jocului ori sentimentul că se
întâmplă totuși ceva în secolul XIX care încă n-a fost depășit
sau la care n-am găsit alternative finale.
Cum trecem peste el, dacă trebuie să trecem peste el
și dacă poate fi gândită o alternativă la realism (cum încearcă,
cred, cel mai strălucit, Sebald), sau măcar o modificare care
să-l facă din nou utilizabil în bogatele lui intuiții inițiale,
toate acestea sunt întrebări legitime, deși literatura română
contemporană pare incapabilă să răspundă la ele și incapabilă

să-l depășească altfel decât ori într-o direcție fantastică, ori
într-una livrescă (de literatură care se hrănește din literatură);
iar evoluțiile literare livrești mi-au lăsat întotdeauna impresia
că anunță mai degrabă un sfârșit decât o reînnoire, că pregătesc
o comunitate de oameni care judecă lumea din cărți.
Orice literatură care nu vine, ca cea realistă, dinspre
viață este într-o oarecare măsură literatură de eprubetă, care se
susține fagocitând trecutul, dar de fapt lăsându-se înghițită de
el. Însă ea e oricând preferabilă celei care doar pare că respectă
jocul realismului, fără să-l înțeleagă și fără să înțeleagă viața
pe care pretinde s-o arate, rezultând în segmente literare de
realitate fără relevanță literară și cognitivă. Mai bine erudiți
decât povestași. Literatura română contemporană (nu toată) se
consumă, mi se pare, mai ales în asemenea mici „realisme”
abulice, care par să fie despre ceva ce s-a întâmplat cu
adevărat, și – în acest sens – din realitate, dar rareori despre ea,
căci autorii lor cred că e de ajuns să ai câteva fraze alerte și să
știi să spui câte ceva despre viață ca să faci artă. Că asemenea
„realisme” vin ca o reacție de refuz la o tradiție literară locală
sau ca un efect al haosului social postdecembrist, sunt, poate,
explicații legitime. Indiferent ce le-ar explica sociologic însă,
simt tot mai mult că trebuie depășite artistic, fiindcă sunt
complet insuficiente.

Claudiu GAIU
Socrate ar fi fost cosmonaut sovietic

Exordiu
Cititor naiv, părinte istovit, copil isteţ, mamă
bibliofilă şi oricine altcineva interesat de mersul lumii!
Rândurile care urmează îţi vor dezvălui un secret
ignorat sau ţinut ascuns de critica literară, de la ultimele
zbateri de agonie ale imposturii universitare a aşa-numitei
nouvelle critique la escrocheriile online puse la cale de
programele postumanismului computaţional. De la chique
la geek, o istorie a uitării şi-ntunecării!
Iată! Trilogia lui Habarnam e unul din cele mai
mari romane ale secolului trecut. Faptul e adesea trecut cu
vederea din pricina categorisirii pe raftul de literatură pentru
copii. În 1953, putându-se deja mândri cu premiul Stalin
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pentru al său Vitea Maleev, aventurile unor sturlubatici în
proces de şcolarizare, şi cu un Ordin Steaua Roşie pentru
un film de animaţie despre tehnologia tancurilor de atac,
Nikolai Nosov începe scrierea ce-i va lua mai bine de un
deceniu.
Cele trei volume, Aventurile lui Habarnam
şi ale prietenilor săi, Habarnam în Oraşul Soarelui şi
Habarnam pe lună sunt pentru prima dată publicate
integral în România în 2013. Humanitas, bineînţeles! Nu e
prima ediţie în română, eroul având o versiune şi un nume
moldave, datând din anii 1977-1980, când Neştiilă apare
în traducerea lui Igor Creţu şi Aurel Ciocanu. În anii ’60,
primele două tomuri fuseseră traduse deja de Dan Faur şi
R. Şiperco, primul, şi Tia Mureş, cel de-al doilea. Noua
ediţie Humanitas (2010-2013) reia vechea traducere a Ninei
Gafiţa din 1985, dar propune şi două versiuni noi semnate
de Gabriela Russo şi Sanda Misirianţu. Detalii importante,
căci deciziile de traducere a omonimelor, toponimelor
şi urbanimelor din romanele lui Nosov sunt un corp de
erudiţie în sine1.
Naraţiune
Primul volet e dedicat delicatei chestiuni a
genului: Habarnam izbuteşte printr-o călătorie cu balonul
şi o cădere din nori să înţeleagă şi să pătrundă în colectivul
şi sufletele celor mai închise comunităţi cunoscute de
istoria umană din paleoliticul inferior până la Revoluţia
Rusă: fetiţele! Va învăţa că, deşi nu au individualitatea,
îndrăzneala, priceperea tehnică şi pugnacitatea confreriei
masculine, ele se pot dovedi mai înţelegătoare, mai artiste şi
înzestrate cu folositoare calităţi gospodăreşti. Descoperirea
feminităţii face din Habarnam un galant înşirând pe două
volume cuceririle, atrase de irezistibilul său şarm: zăpăcit,
irascibil, flecar şi… până la urmă instruit. Căci prin
prichinduţe descoperă şi plăcerile alfabetizării. Iată cum
se prezintă într-o temperată declaraţie de dragoste pentru
delicata şi cuminţica Ţintişoara:
„Înainte eram prost. (…) Acum am devenit o
persoană cultivată. Vrei să ne împrietenim? Iar dacă va râde
cineva de mine, îi pocnesc una drept între ochi”.
La momentul scrierii Aventurilor lui Habarnam,
se făceau pe deplin simţite efectele noii educaţii
revoluţionare, eforturile estetului Anatoli Lunacearski şi
ale Nadejdei Krupskaia conducând către primele generaţii
ruseşti complet alfabetizate şi instruite în spiritul „şcolii
politehnice”: adică a unei „educaţii totale”, manuale şi
intelectuale, cu un rol central acordat muncii, agricole şi
apoi meşteşugăreşti-industriale.
Dragostea de carte – şi pacea sufletească a lui
Habarnam – va fi sărbătorită şi prin balul împăcării celor
două oraşe rivale descoperite prin accidentul căderii
balonului, Oraşul Verde, exclusiv feminin, şi Oraşul
Zmeielor, exclusiv masculin. Ele vor adopta modelul mixt
al Oraşului Florilor, unde comunităţile se autogestionează
urmând mai degrabă disciplina colectivă lui Anton
Makarenko decât rătăcirile individualist libertare ale Mariei
Montessori.
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Educaţia mixtă a fost una din realizările
revoluţionare ale anilor ’20. Chiar dacă organizarea urbană
prichindesc-nosoveană aduce pe undeva cu habitatul
comunităţii primitive – case mari pentru o zece-douăzeci de
persoane ca şi ancestralele maloca din pădurea amazoniană
–, modelul mai apropiat e cel al coloniei sovietice de vacanţă
(sau a internatelor de „deficienţi morali”, în traducere
prerevoluţionară: „orfani şi delicvenţi minori”), organizate
în „detaşamente”, nucleu de socializare banditesc-militar
moştenit din vremea războiului civil rus. Ecourile sunt
vădite, chiar şi năbădăiosul Cuişor, un temut duşman al
geamurilor nesparte, despre care confraţii spuneau că
doar mormântul îl mai poate linişti, se dă pe brazdă prin
muncă, mândru de a fi „reeducat” de fetiţele ce-i îndreaptă
pieptănătura şi buna purtare.
Preistoria detaşamentelor infantile are două surse.
Mai întâi are de a face atât cu tradiţia militară a cercetaşilor,
inspirată de idealurile educaţiei gentelmanului englez,
instruit şi războinic, produs al severelor public schools,
dând graţie flegmatică asupririi Imperiului Britanic din India
până în Africa, ştiind să potrivească corecţiile corporale cu
versificaţia shakespeareană. Contemporan cu iniţiativele lui
Robert Baden-Powell, fondatorul scoutismului, adică anii
1920, într-o pădure de lângă Poltava, Anton Makarenko şi
două învăţătoare buchiseau operele filosofului american
John Dewey, sub focul artileriei gărzilor albe, mai
îngroziţi de duzina de infractori minori daţi în grija lor
de administraţiile temporare sovietice, decât de bandele
soldăţeşti sau criminale ce băteau stepa şi codrii Ucrainei.
Într-o zi, tânărul pedagog îşi iese din pepeni: aruncă
volumele şi-i pocneşte una căpeteniei haidamacilor pe care
trebuia să-i păstorească. Educatoarele sunt înspăimântate,
însă victima e cucerită de curajul unui intelectual ochelarist
şi slăbănog: „Anton Semionovici, de ce n-aţi procedat aşa
de la început!” Astfel s-a născut pedagogia sovietică.
Având în vedere originile militare ale
detaşamentelor pioniereşti, în răspărul autorităţilor
şi localnicilor, ce nu vedeau cu ochi buni libertatea
coloniştilor, în mod ideal, „desculţi, cultivaţi şi cinstiţi”
(Makarenko), dar şi a pedagogilor non-autoritari ce vroiau
să termine cu „experienţele jandarmereşti” improprii unei
civilizaţii comuniste, nu-i de mirare că intriga Aventurilor
lui Habarnam are în centru o… lovitură de stat. Preluarea
puterii într-un detaşament de pionieri. Nebeneficiind de
vreun ascendent asupra celorlalţi, profitând de un accident
– prichindeii nu-l urmează pe Ştietot în săritura cu paraşuta
din balonul ce pierde înălţime – Habarnam se foloseşte
de vechile arme machiavelice ale înşelătoriei şi şantajului
pentru a se impune ca lider al grupului, ca inventator
al balonului cu aer cald şi al maşinii cu apă gazoasă, ca
prim muzician, pictor şi poet al detaşamentului său. Mai
mulţi filosofi politici, de la Frederic cel Mare al Prusiei
la Karl Popper, s-au îndoit însă de eficacitatea metodelor
de condottiere lipsit de scrupuleteoretizate de Niccolo
Machiaveli în tratatul Principele. Nosov nu se înscrie
în această direcţie moralizatoare a criticii. La el, nu atât
minciuna are picioare scurte, cât fetele au o inimă mare.
Uzurpatorul e prins cu mâţa-n sac, mustrat şi iertat.
Pentru cei mai puţin perspicace, şi i-am numit
aici pe adulţi, volumul al doilea va fi suficient pentru a
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pricepe că Habarnam e alterego-ul mai tânăr al lui Socrates,
dornic de cunoaştere şi recunoscându-şi ignoranţa deja
prin numele purtat cu înţeleaptă fudulie. În Habarnam în
Oraşul soarelui, Socrates-prichindel, însoţit de filosoful
cinic Murdărel Pestriţu şi de blânda preoteasă delfică
Ţintişoara, deschid porţile Utopiei tehnice. Aici totul merge
din butoane, curele de transmisii, unde electromagnetice
şi electrosonore, ecou al scurtei aventuri a lui Nosov la
Politehnica din Kiev, căreia avea să-i prefere în cele din
urmă Academia de Arte Frumoase. Mai greu e pentru
discipolul lui Diogene, care ca demn urmaş al înaintaşului
său grec rămâne tot timpul murdar şi îşi impune să nu
se mire de nimic: ce dacă aspiratoarele curăţă singure,
uimitor ar fi de-abia dacă ar face mizerie. Dincolo de
marile probleme filosofice – dezbaterile lui Habarnam
cu propria sa conştiinţă şi înfruntarea dintre cele două
Weltanshauungen, socratismul şi cinismul –, noua carte
coboară spre chestiunile morale cotidiene: alcoolismul
şi huliganismul. Primul e tratat cu înţelegerea amuzată
arătată celor doi cheflii, Glumeţul şi Turtă-Dulce, ce-şi
pierd nopţile la chefurile lui Butelcă şi Sugativă. Mai greu
e cu noua Lebensphilosophie a vânturaticilor, precursori ai
mişcării hippie, dotaţi cu haine strâmte, pantaloni evazaţi şi
comportamente antisociale. Cum au apărut ei? Prin proasta
întrebuinţare dată de Habarnam unei baghete magice, doi
măgari şi un catâr au căpătat înfăţişare omenească şi tânjesc
după animalitatea lor dintâi. Iar problemele se agravează,
căci comportamentul antisocial măgăresc e preluat rapid
de junii heliopolitani. Ba unele efectele dăunătoare răzbat
în arte dând naştere muzicii cacofonice (dodecafonismul?)
bazată pe instrumente dezacordate (rockul?) şi inovaţiilor
regizorale în teatru (spectatori năpăstuiţi, puşi pe scenă,
de unde nu mai pot urmări piesa, stropiţi cu apă rece în
întuneric şi obligaţi să rabde până la capăt, căci spătarele
scaunelor au fost în prealabil unse cu clei). E o poziţie
ironică a lui Nosov faţă de arte care se vede şi-n al treilea
volum, unde lui Habarnam i se explică principiile picturii
nonfigurative: artă capitalistă făcută să-i umilească pe săraci
prin neînţelegerea a ceea ce rămâne oricum de neînţeles.
Există în comunismul sovietic un filon antiintelectualist,
moştenirea narodnicismului în căutarea unei arte populare.
Oraşul soarelui e prin excelenţă înţesat de
ironice trimiteri literare. Precum Don Quijote, Habarnam
Habarnamovici Habarnavov, după numele său din registrele
hoteliere, se apucase de învăţătură, dar îşi scrântise mintea
din pricina basmelor cavalereşti şi solomonăreşti. Poetul
Floricică – autorul nepieritoarelor versuri „Totul e posibil
de acum înainte/ Vai ce bucurie! Avem multă minte.”
– trăieşte furtunile de vară conform teoriei sublimului
kantian, adăpostindu-se în podul uscat şi călduros pentru a
se lăsa inspirat de răpăiala ploii şi de bubuitul tunetelor. Şi
altele…
Peroraţie
După ce a făcut pace cu neamul femeiesc, cu
propria conştiinţă şi cu învăţătura, filosoful nostru e gata
pentru ultimul şi definitivul său salt spre înţelepciune:
zborul cosmic care va fi totodată şi pătrunderea economiei
politice. Ultimul volum al seriei e construit pe o tensiune

dintre ştiinţă şi politică. Arhi-duşmanul lui Habarnam
prinde viaţă. Nu mai e automatul atoatecunoscător ce nu
dă greş niciodată. E un savant frământat, supus erorii şi mai
ales grabei. Cartea publicată de el conţine o gravă eroare:
dacă a anticipat corect existenţa vieţii lunare, nu prevăzuse
desfăşurarea acesteia pe un glob interior satelitului nostru
natural…
Dar, în loc de Ştietot şi experimentata sa echipă,
cel ce va aseleniza va fi Habarnam. Din curiozitate, din
greşeală… Şi acolo are un şoc: există viaţă sublunară, însă
ea e lumea sălbatecă a proprietăţii private şi a avariţiei
antreprenoriale. De aceea, noul său partener, Gogoaşă,
cel care pornise din nepricepere racheta, se va adapta
la început mai bine, căci calitatea lui de căpătâi şi de
căpătuială, lăcomia, îi dă nebănuite capacităţi de adaptare
la capitalismul proaspăt descoperit. Chiar şi cei rămaşi
desculţi şi fără adăpost sunt în continuare exploataţi,
regimul economic lunar luând la propriu şi pielea de pe
ei. De fapt, nu chiar pielea… Sunt duşi pe Insula Proştilor,
unde, transformaţi în oi de un climat potrivnic, sunt tunşi
de noua lână proaspăt dobândită, valorificată de cartelele
industriei textile. Fiecare capitol e dedicat unei chestiuni
economice principiale: banii, salariul, societăţile pe acţiuni,
publicitatea, bursa, trusturile, presa… Lectura lui Habarnam
pe lună face mai mult decât toate manualele de Economie
şi Educaţie antreprenorială, oricât de alternative sau unice
ar fi, realizate în ultimii noştri 30 de ani! Înainte de 1990,
se spunea că cititorii din blocul socialist erau cei mai bine
informaţi subiecţi politici de pe întreg mapamondul, pentru
că ştiau citi printre rânduri. Reluând vechea butadă, putem
spune că micii cititori ai lui Nicolai Nosov erau şi sunt cei
mai pregătiţi pentru rapacitatea capitalismului, în toate
versiunile sale, îmblânzite sau dezlănţuite, cunoscându-i
principiile şi mecanismele, chiar înainte de a şti alfabetul,
în oricare din variantele sale chirilice sau latine.
După ce Habarnam eşuează ca antreprenor,
ca însoţitor de câini şi ca spărgător de grevă, e destinat
îndobitocirii şi procesului de ovinizare. Din fericire, o
expediţie de salvare pornită de pe Terra de prietenii săi îl
salvează în ultima clipă. Nu e singurul salvat, căci expediţia,
aducând plantele gigantice pământene, va reprezenta
sfârşitul necesităţii şi a sclaviei salariale. Revoluţia vegetală
împinge la ruină sau reeducare pe capitaliştii sublunari. E
poate o trimitere la proiectele de fertilizare a solurilor
iniţiate de Vasili Robertovici Williams şi Trofim Lişenko,
care sunt redescoperite în ultimul deceniu, după ce în anii
’70-’90, atât în Apus cât şi-n Răsărit, au fost luate peste
picior în numele chimicalizării şi a exploatării intensive.
Oricum, nici cei mai optimişti ecologi de azi nu visau: prin
lumea vegetală, spre libertatea omenească! Cu Revoluţia
Socialistă şi Botanică, cu Pacea Socială şi Agricolă,
se încheie capodopera literaturii pentru copii şi a artei
pedagogice sovietice.
________
Sanda Misirianţu, „Translating N.N Nosov into Romanian”,
in GIDN. Proceedings of the International Conference
„Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity,
Târgu Mureş, 2014, p. 874-880.
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Rebeca IGNAT
Reprezentări ale romilor în literatura
română. În spatele scenei sau despre
decoruri și pretexte (I)
Dacă acceptăm ideea că literatura reprezintă, până la un
punct, o oglindă estetică a unui format mentalitar, constatăm că
în literatura română nu statutul propriu-zis al romului diferă de
la o epocă la alta sau de la o operă la alta, ci felul în care acesta
este perceput, reflectat și redat în conștiința alterității. Astfel,
ceea ce se iveşte în oglinda literaturii nu este o copie fidelă a unei
realități oarecare, reperabile după coordonate spațio-temporale,
ci o imagine, în sensul definiției ei de reflex în conştiință,
generator al unei forme reprezentaționale. De aceea, conform
poziției în care se regăsește în cadrul operei literare, imaginea
romului propune, de fapt, niște structuri de profunzime, fie ele
legate de o anume viziune asupra lumii, fie presupunând un
mesaj mai ascuns, adresat, de fapt, cititorului, după cum vom
putea vedea în câteva exemple. Puține sunt operele în care romii
dețin rolurile principale, iar atunci apar aproape întotdeauna ca
un personaj colectiv, nu ca individualități subsumabile vreunei
teze estetice importante. De pildă, în epopeea lui Budai-Deleanu,
Țiganiada, romii sunt reprezentați ca personaj colectiv angrenat
într-un joc al destinului și al autorului însuși, într-o invitație
comică la dialog deschis cu cititorul. În urma analizei unui
număr de scrieri având figura romului ca parte a imaginarului
narativ, ne-au reținut atenția, într-o primă instanță, trei opere în
cadrul cărora statutul literar al personajelor ar putea fi, pe cât
de (aparent) ușor de clasat, pe atât de complex problematizat,
dată fiind, în primul rând, miza pe care aceste personaje o
reprezintă nu doar în economia imaginarului celor trei texte,
dar și în configurarea unei viziuni diferite asupra integrării unor
problematici sociale pe care operele, finalmente, înțeleg să le
pună altfel decât până atunci. Este vorba, pe de-o parte, despre
Groapa lui Eugen Barbu, pe de altă parte despre două dintre
romanele Doinei Ruști, anume Manuscrisul fanariot și Mâța
Vinerii.
Despre Eugen Barbu, Nicolae Manolescu afirma
că „adoră insolitul și excesivul”. De altfel, spectaculosul
caracterizează toate nivelurile discursive ale imaginarului în
proza lui. „Excesivă e natura (...). Excesive sunt caracterele
(ale hoților, ca Bozoncea și Paraschiv, ale muierilor, ca Didina,
ale fetelor necoapte, ca Aia Mică), excesiv limbajul, niciodată,
în proza de după 1948, atât de direct argotic și trivial”1, afirma
criticul. Excesiv, am putea adăuga în continuare, cu referire la
romanul Groapa, e însuși modul de formare a noii lumi. „Faptul
că fenomenul ecloziunii unei civilizații se petrece pe detritusurile
menajere ale marelui oraș accentuează caracterul contrastant al
imaginației scriitorului: pe rămășițele în descompunere ale unei
lumi crește o alta”2. În trecerea dintre cele două lumi se găsește
punctul-cheie al romanului: vechea ordine substituită de o nouă
lume, cea a unui București care se extinde, nu e marcată de
patetism. Se întâmplă pur și simplu. „Mai puțin înduioșat decât
alții când descrie perga socială”, spunea Manolescu, „Barbu nu
ignora licărul de lumină de pe fondul conștiințelor celor mai
stinse. Nimeni nu e ticălos până la capăt. E un cusur, și mai
vechi și mai nou, al prozei noastre, o lipsă de radicalitate, cum
o numea Al. Ivasiuc într-un eseu intitulat Împăcarea în pitoresc.
Poate niciodată la fel de bine ilustrată, împăcarea cu pricina, ca
în Groapa lui Barbu, în pofida lumii ei atât de crude, și la propriu
și la figurat”3.
În contextul unei astfel de abordări a imaginarului vom
analiza, așadar, apariția personajului rom în romanul Groapa,

69

apariție demnă de luat în considerare, dată fiind frecvența cu
care astfel de personaje sunt introduse în acțiune și importanța
lor în economia imaginarului. În ce privește lăutarul, acesta
funcționează ca un liant în cadrul textului, căci aproape nu
există capitol în care aceștia să nu apară, ba mai mult, unul din
momentele-cheie ale romanului este capitolul dedicat morții
lăutarilor, moarte care marchează cel mai evident inevitabila
ruptură dintre cele două lumi. Muzica lăutarilor este înlocuită
treptat de gramofon, la fel cum poveștile babelor sunt înlocuite
de romane. În ceea ce privește personajul feminin, avem
de-a face, de această dată, cu o întruchipare specifică a unei
imagini-tip, anume a ibovnicei voluptoase, erotice și viclene,
care funcționează, la fel ca romii lăutari, drept liant al întregii
acțiuni, care stă la baza intrigilor de orice fel și care este scop
și instrument deopotrivă. La fel ca în cazul lăutarilor, și Didina
este o figură definitorie pentru marcarea rupturii dintre cele două
lumi, căci momentul în care își schimbă amantul și Stăpânul
marchează trecerea la o nouă eră, una mai tânără dar mai golită
de sensuri și de semnificații.
Așa cum am amintit, proza lui Barbu se caracterizează
prin exces. Construcția personajelor nu se sustrage acestei
tendințe generale, ba dimpotrivă, figurile centrale ale romanului
(și ale prozei în general) întăresc din plin această impresie prin
acțiuni, fapte, vorbe și atitudini, dar în special prin filosofia de
viață exprimată într-un limbaj specific. Ceea ce caracterizează
personajele și condiția lor de viață în mediul specific este
limbajul. Aglaia și Grigore vorbesc ca niște inițiați în ale lumii
pe care o văd născându-se, de la începutul și până la sfârșitul
romanului. De aceea, Agalaia este și „purtătoarea de cuvânt”
întru întemeierea noii generații, atunci când se angajează a-i
găsi o nevastă lui Stere. Lumea primordială este marcată de
onomatopeele Aglaei: „Huo! Na! strigă nevasta și aruncă
bolovani după ei”4 și strigătele lungi ale lui Grigore, care, prin
impresia de ecou, sugerează un cadru inițial și inițiatic, lipsit
de prezențe umane: „Care ești, mă, acolo, măăă? Nu răspundea
nimeni”5. Pandele Vasiliu și, mai târziu, Stere vorbesc ca niște
negustori. În timp ce unuia îi înflorește afacerea prin zgârcenie și
rea-voință, celălalt, ucenicul, înțelege rolul său de centru al unei
lumi tinere în plină expansiune. De altfel, cârciuma lui Stere este
un punct central care generează în jurul său, la propriu, viața
noului cartier. „Tu nu m-asculți pe mine! Nu înțelegi unde bat
eu... Nu vrei ca lumea să-și scoată pălăria la tine. Uite împrejur,
la amărâții ăștia, și spune dacă voiești să ajungem ca ei... Ori
nu ți-o place să te fac cocoană?”6. Babele din Cuțarida vorbesc
ca ultimele reprezentante ale vechii ordini. Fiecare cuvânt
de-al lor trădează ideea unui timp întârziat și bătrân. Hoții au
propriul jargon, iar cuvintele lor sunt fie șoptite, fie mormăite,
fie înăbușite, fie strigate, întotdeauna, însă, marcate de tensiunea
vieții lipsite de pacea „porumbeilor albi”.
În ceea ce privește lăutarii, aceștia nu sunt surprinși
decât arareori vorbind, cu excepția episodului care prezintă
moartea lor, iar acolo vorbirea lor, în special a ultimului
rămas, degenerează în nebunie. Vorbele pe care ei le rostesc pe
parcursul acțiunii nu le aparțin, ci sunt cântece pe care aceștia le
interpretează la evenimentele la care sunt prezenți. Așadar, romul
lăutar ca personaj colectiv nu are o individualitate, căci nu se
rostește, ci este el însuși viața comunității căreia îi cântă „oful”.
„Cel mai valoros lucru în Groapa este chiar acest sentiment al
destinului natural și istoric al unei așezări omenești”7, spunea
Manolescu, iar acest destin își reduce esențele la destinul
personajului colectiv din spatele scenei, care menține, până la
final, spiritul vieții comunitare a lumii născute din „mucegai,
bube şi noroi”8, cum ar zice criticul. În capitolul Nunta, lăutarii
sunt cei care circumscriu mișcarea, de la plecarea convoiului la
biserică până la petrecerea din curte și, mai apoi, plecarea fetei.
Deși figuri periferice în cadrul oricărui eveniment, în lipsa lor
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evenimentul în sine ar fi de neconceput. Fiecare moment este
marcat de un marș sau de o doină cântată de lăutari, fără de
care nu s-ar concepe Nunta în sine: „Rudele socrului strigau
armonistului: Ziceți, mă, cu suflet, că vă spargem diblele-n
cap!”9. La sosirea mirilor, lăutarii sunt prezenți aparent undeva
în decor: „Lina le simți privirile curioase și se lipi de umărul
puternic al lui Stere. Birja o cotise spre mahalaua ceferiștilor.
Vecinii toți, în păr, la poartă. Se auzeau lăutarii cântând marșul
de bun venit. Aglaia chiuia în curte: „Zi, mă! Zi! Așa! Așa!”10.
La final, când se apropie momentul plecării, prezența lăutarilor
este vădit imperativă, cum fusese, de altfel, pe tot parcursul zilei:
„Guristul, negru de oboseală, spunea la urechea nașului: «Unde
naiba o dormi?/ unde-o fi, unde-o iubi? Unde-o fi, unde-o fi?
Unde-o fi, unde-o-nnopta?/ Pe ce brațe s-o culca?/ ce guriț-o
săruta?/ Ce sîn alb o dezmierda?» Țambalagiul bătea tactul cu
ochii închiși, în somn. Instrumentul cânta singur: Tîc, tîc, tîc,
tîc...(...) «Ce, mă, voi dormiți? Cîntați marșul de plecare, că se
duce mireasa!» Țiganii se dezmeticiră (...)”11.
În ceea ce privește personajul feminin, identificăm
aceeași imposibilitate de a o caracteriza din prisma unui limbaj
specific, și aceasta nu din cauza unei prezențe feminine lipsite
de o voce proprie, ci din cauza unei prezențe feminine ale cărei
acțiuni sunt în permanență condiționate de acțiunile celorlalți.
Așadar, limbajul ei nu vorbește despre romă în calitate de
personaj, ci despre felul de raportare a ei la cei din jur sau a
celor din jur la ea. Cum am spus, Didina este și mijloc, și
scop. Figura femeii are diverse atribuții intrinseci în cadrul
desfășurării evenimentelor: ea vorbește, în modul cel mai clar,
despre ierarhia existentă în interiorul grupului de hoți. Voința
ei nu pare să conteze, căci schimbarea constantă a amantului nu
are la bază preferința ei pentru unul în locul celuilalt, ci totul
se întâmplă pentru că i-a fost luată unuia de către cel mai tare
decât el. Chiar dacă la un momentdat ni se sugerează faptul
că Didina l-ar prefera pe Paraschiv în locul Stăpânului, hoțul
bătrân, în ultimă instanță roma rămâne tot jocul destinului.
De altfel, la o privire mai atentă se constată chiar faptul că, în
final se acționează împotriva voinței ibovnicei. Deși își dorește
prezența lui Paraschiv, momentul în care Bozoncea hotărăște a
o face mireasa lui este singurul moment în care voința femeii
coincide în mod explicit cu voința bărbatului. „Atunci l-ar fi
lăsat pe staroste, dar și mândria ei de-a fi mireasă o ținea. Care
femeie n-ar fi vrut să poarte cununiile? Pe ea n-o dusese hoțul
la biserică și nu putea să scape o fericire ca asta”12.Încheierea
episodului, însă, produce ruptura noii armonii astfel atinse, căci
jocul nu s-a terminat încă și se va impune până la final dorința
celui mai tare.
Există, din acest punct de vedere, o corespondență
între cele două categorii de personaje romi ale romanului,
personajul colectiv al romilor-lăutari și personajul feminin. În
ceea ce privește prima categorie, regăsirea unei voci individuale
a personajului care până atunci fusese vocea colectivă a unei
umanități primordiale corespunde cu moartea acestuia, moarte
necesară odată cu instaurarea noii lumi. Când vine vorba de
acest aspect, Barbu e radical: personajul-liant, romul în rolul său
pretins secundar, nu își depășește o condiție prestabilită. În ciuda
evoluției cartierului, a oamenilor și a colectivităților mici sau
mari, romul nu evoluează, întrucât fie pe el se bazase ordinea
unei lumi care, prin căderea ei, atrage inevitabil și căderea
spiritualității care o circumscrise, fie este un indice al schimbării
și nu un rezultat al ei.
„Dragoste, sclavie, fanarioți și un manuscris
neobișnuit”13, la acești termeni reduce Ioan Groșan scrierea
Doinei Ruști, Manuscrisul fanariot, iar Bucureștiul secolului
al XVIII-lea, spațiu predilect al romanului, este „pitoresc și
senzual”14. În ceea ce privește tehnica de construcție, aveam
de-a face, așa cum remarca Groșan, cu „o știință destul de rar

întâlnită azi, a portretizării, în care simți cum foșnesc, parcă,
detaliile mătăsoase ale picturii bizantine”15. Despre Mâța
Vinerii se spune ceea ce e atât de evident încât nu ar putea
scăpa observației niciunui critic sau cititor atent al romanului:
„Negustori, vrăjitori, spiritiști, bucătari de la Curtea Domnească,
îndrăgostiți, domnișoare cu ifose, ambasadori de pe diferite
meleaguri, arnăuți, funcționari ai Înaltei Porți, domni maziliți și
domni proaspăt înscăunați, uneltitori de tot felul, revoluționari,
bonapartiști, scamatori și trimiși ai lui Sator populează spațiul
carnavalesc al acestui roman fantast, cu subterane ce conduc
până departe, spre lumi abia bănuite”16.
După cum limpede putem vedea, la fel ca în imaginarul
proiectat de Eugen Barbu, romanele Doinei Ruști vorbesc în
primul rând despre oameni. Mai mult, am putea remarca, încă o
dată, suprastructura colectivă, construită, însă, nu prin descrierea
unei societăți relativ uniforme în ceea ce privește condiția
socială, mentalitatea sau evoluția comună. În cazul acestui tip de
scriere narativ-istorică, propusă de Doina Ruști, colectivitatea
se definește dintr-un unghi cu totul insolit: la o primă vedere,
ar fi greu de identificat vreo trăsătură comună personajelor care
formează economia imaginarului celor două romane. De altfel,
nu unitarul de vreun fel sau de altul este miza colectivității aici,
ci, paradoxal, diversitatea însăși. Ceea ce face o colectivitate
dintr-o mulțime de oameni care participă la un carnaval,
anume masca, acela este, aici, elementul de bază al configurării
structurii colective. Este vorba despre măștile care umbresc și
ascund orice identitate, orice ierarhie și orice scară valorică.
Este o explozie de culori tari și de voci puternice, fiecare arătând
spre și spunând altceva, o explozie de decoruri cât mai stridente
cu putință, se joacă rolul slugii și al stăpânului, al străinului, al
vrăjitorului, al părinților și al copiilor, toate acestea, însă, sub
o evidență senzație de fals, de joc, de mască, de carnaval. În
acest sens, spațiul însuși, al Bucureștiului fanariot, devine
paradigmatic, căci stă „la mijloc de Rău și Bun”. Nu extremele,
ci uniformizarea e, aici, definitorie.
Stabilite fiind în acest fel, contextul narativ și viziunea
care predomină în romanele propuse spre analiză, revenim la
figurile care interesează pentru analiza de față. Personajele romi
nu sunt nici pe departe ocultate. Romii au o voce proprie în
cadrul acțiunii, chiar dacă această voce este, într-un fel, protejată
de pânzele imaginare ale robiei, astfel încât să nu sune nici prea
strident, nici prea convingător. Ne întoarcem, însă, la ceea ce
afirmam în introducere: în contextul carnavalesc al unei astfel
de narațiuni, fiecare voce se face auzită nu ca să fie ascultată
sau luată în considerare, ci ca să contribuie la crearea atmosferei
generale de zgomot și gălăgie specifică unui spectacol în piața
publică. În rolul său, fiecăruia îi este permis să fie personaj
principal și să își aibă propriile mișcări și replici, chiar dacă se
„joacă”, în același timp, zeci de piese diferite și fără legătură
între ele. Aceast fapt justifică, de altfel, chiar și ușurința cu care
se trece, în cadrul narațiunii, de la un episod la altul fără nicio
avertizare prealabilă.
Dacă privim scena teatrului din perspectiva personajuluiboier, „masca” ce se rostește în postura lui Dan Brașoveanu
Doicescu, vom regăsi romii în două posturi. Pe de-o parte,
aceștia sunt un indice al averii: „Dan Brașoveanu Doicescu
rămase stâlpul averii, pe care dintr-un sentiment moștenit simțise
nevoia s-o mărească prin căsătoria cu Manda. Aceasta îi adusese
25 de sate de țigani, două moșii întinse și patru trăsuri (...)”17. Pe
de altă parte, personajele rome vor fi privite prin prisma funcției
strict sexuale: „Capitolul tare al petrecerilor erau țigăncile. La
Prundu erau ținute numai fete și hadâmbi cumpărați la bucată
din Giurgiu, căci bătrânul Doicescu nu castrase niciodată vreun
țigan din proprietatea lui. (...) Țigăncile lui Doicescu erau atât
de multe, încât nu apucase să le încerce pe toate. Prima lui
femeie din Prundu fusese Velica, luată din Basarabia, al cărei
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păr deschis la culoare o deosebea de celelalte țigănci”18.
Privită însă dintr-o altă perspectivă, anume din
perspectiva femeile rome ca personaje principale sub propriile
măști, în cadrul unui carnaval care permite orice, romele nu
doar că au o existență concretă și o istorie dincolo de impresia
strict obiectuală pe care, cu câteva pagini mai înainte, o
lansase narațiunea din perspectiva boierului, ci prezintă chiar o
inteligență ocultă, subtil mascată de atribuții și îndatoriri zilnice.
Dincolo de vrăjitoare sau de slugă romă, Tranca este surprinsă,
de câteva ori, în postura de mamă. Reproducem, în cele ce
urmează, una dintre scenele cele mai puternice din acest punct
de vedere: „Când fata deschise poarta, Tranca era deja convinsă
că fusese viol, așa că nu mai întrebă ce se întâmplase, ci direct
cine era scârba. Cuvintele răsunară peste toată curtea, făcând-o
pe maiorca să tresară, mai ales pentru că maică-sa vorbise în
țigănește, ceea ce nu se întâmpla decât la foarte bine sau la foarte
rău. Tranca părea bătută în cuie lângă ceaunul din care abia mai
răzbăteau câțiva aburi. Aștepta ca Maiorca să ajungă lângă ea,
ceea ce se și întâmplă destul de repede, atruncând cu vocea ei
răgușită o întrebare care îi luă Trancăi toate fricile: «Despre
cine vorbești?» Maiorca minți că făcuse un comision, iar Tranca
înțelese imediat despre ce era vorba. «Cum îl cheamă?» Fata
se arătă ofensată. «Pe cine?» zise ea, ridicând o privire luată
special pentru maică-sa. La corcodușii măcelarilor se mișca
uriașa ciupercă a unui ișlic aproape boieresc, iar Tranca o lăsă
dintr-odată mai moale. «Du-te să arunci lăturile astea». Curtea
era pustie ca în zi de Crăciun, iar în mijlocul ei, Tranca arăta ca
o floare de hârtie”19.
Atenția pentru detalii este evidentă și definitorie.
Tranca și Maiorca, personaje principale în acest scurt episod,
până imaginea va fi redirecționată spre un alt grup din cadrul
„carnavalului”, joacă o scenă de o frumusețe desăvârșită.
Camera pare să se miște încet, urmărind gesturi și studiind
poziții, iar scena își ia timpul necesar să accentueze momentele
de așteptare, și să monitorizeze pașii, gesturile și mimica. Nimic
din ceea ce fusese anterior grupul romelor, atât de multe încât
devin obiecte fără nume și cu număr (prima). Chiar și decorurile
contează și sunt montate cu grijă pentru a susține efectul întregii
scene. Așa cum boierul își joacă bine propriul rol la petrecerile
de la Prundu, la fel de bine își joacă rolul cele două personaje
feminine, slugi la curtea boierului.
În ceea ce privește Mâța Vinerii, aceleași sunt
coordonatele și aceiași termenii în care se poate vorbi despre
modul de gestionare a imaginarului. Rolul pe care îl are fiecare
personaj este prestabilit, așa cum alegerea măștii pentru carnaval
are loc înainte ca acesta să fi început. Considerând aceasta,
vom găsi cât se poate de naturală chiar și discuția despre robia
romelor, perspectivă refuzată nu doar de stăpânii lor, ci chiar
de romii înșiși. Robia nu este, aici, o condiție, ci un pretext.
Păstrând aceeași idee în contextul marelui spectacol, care este
romanul în sine, constatăm că romul-rob nu se comportă ca un
condamnat, ci ca un actor conștient pe deplin de rolul său în
piesă, așa cum se poate vedea în următoarele pasaje: „Caterina
povestea despre bucătar, cu ochii aprinși: «Bucătarul meu face
cât toată averea lui Costas!» Dubois era mai rezervat: «Eu cred
că toți oamenii trebuie să fie liberi...» «Te referi și la țigani?»
«Bineînțeles! Bucătarul tău, de exemplu! Ar trebui lăsat să
aleagă!» (...). «Cred că glumești! Ai idee ce s-ar întâmpla cu
bietul Silică dacă nu ar mai avea stăpân? Ar muri în câteva
luni...». «Nuuu! Ar vinde gogoși, apoi ar deschide o ospătărie,
iar copiii lui ar fi proprietari de hanuri și de altele»”20.
Prima variantă, aceea a Caterinei, propune un destin
tragic în lipsa „protecției” sclaviei. Nici cealaltă opțiune nu este,
însă, cu mult mai favorabilă bucătarului. A vinde gogoși sau a
deschide o osăpătărie nu ar echivala niciodată cu a găti pentru
bucătăria Curții Domnești. Anvergura faptelor bucătarului are
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nevoie de o astfel de poziție pentru a putea avea efectul anticipat
de Cartea bucatelor rele. Această a doua variantă se va împlini
abia mai târziu, când aceste evenimente vor fi fost lăsate, toate,
în urmă, când carnavalul se va fi sfârșit, cu jocurile lui, cu
râsul care cuprinde tot „orașul de petrecere”, cu manipulator
și manipulați. De altfel, însuși Silică infirmă ipoteza dezrobirii
sale: „Silică, vino cu mine și o să fii liber! Cum sunt păsările
cerului! Flu-flu! Își fâlfâi Dubois brațele. Vrei să fii liber?”
„Nu, domnule! Ce să fac eu fără stăpân? Să bat ulițele cu mânantinsă?” „Dar e mai bine, l-am luat eu la întrebări, să ai un stăpân
tâmpit, cum e Costas?” „Principii vin și pleacă, mi-a răspuns
înțepat. Bucătarii rămân pe loc”21
Așadar – și ne vom
opri la aceste trei scrieri, deși ele ar putea fi mult mai multe
exemplificând aceeași idee – nu doar că o redare fidelă a realității
nu mai reprezintă miza textului literar, ci, având de această dată
interese strict livrești, romul devine din premisă, pretext. El
reprezintă elementul care stă la baza unei idei de demonstrat, iar
condiția lui socio-culturală este o aparență în interiorul căreia se
construiesc noi „realități”. S-a putut pune problema, după cum
am văzut, a unor elemente-graniță (spre exemplu în Groapa lui
Eugen Barbu). Un astfel de element este, uneori, însăși figura
romului, atunci când este menit să stea „la mijloc de Rău și
Bun”. De altfel, granița este o condiție simptomatică a figurii
romului, contribuind la construirea unei atmosferei de îndoială,
de confuzie, de lipsă de identitate sau de repere deschise și nu
este singura atare condiție. O alta, cel puțin la fel de relevantă,
este carnavalescul, căci, prin folosirea figurii romului drept
actant într-un spectacol de măști, se ajunge la punctul în care, așa
cum sugestiv spunea Budai-Deleanu, „toată povestea (...) e numa
o alegorie în multe locuri, unde prin țigani să înțăleg ș-alții”22.
În cele din urmă, devine evident eșecul încercării de a acorda un
statut literar definit personajului rom în cadrul operei literare. Și
nu este doar cazul celor prezentate, ci al multor altora. De pildă,
în ce privește Țiganiada, putem vorbi despre un adevărat joc de
măști și despre întreaga epopee ca despre un carnaval pe mai
multe acte, din care, odată ieșiți, romii își reiau vechiul statut de
romi, nu de substitut al unor personaje legendare, politice, eroice
sau chiar mitologice. Poate că nu e exagerat, așadar, să spunem
că literatura română încă mai caută o cale de construcție altfel a
unuia dintre cele mai ofertante şi dinamice personaje din câmpul
său imaginar.
___________

1
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române,
Pitești, Paralela 45, 2008, p. 973.
2
Ibidem.
3
Ibidem, pp. 973-974.
4
Eugen Barbu, Groapa, București, Editura pentru literatură,
1966, p. 3.
5
Ibidem, p. 9.
6
Ibidem, p. 131.
7
Nicolae Manolescu, op. cit., p.973.
8
Ibidem.
9
Eugen Barbu, op. cit., p. 36.
10
Ibidem.
11
Ibidem, pp. 52-53.
12
Ibidem, p. 443.
13
Vezi Ioan Groşan, în vol. Doina Ruşti, Manuscrisul
fanariot, Oraş, Editura, an, coperta a patra.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Doina Ruști, Manuscrisul fanariot, Iași, Polirom, 2016, p. 57.
18
Ibidem, p. 89.
19
Ibidem, p. 100.
20
Doina Ruști, Mâța Vinerii, Iași, Polirom, 2017, pp. 127-128.
21
Ibidem, p. 212.
22
I. Budai- Deleanu, Țiganiada, București, Editura pentru
literatură, 1967, p. 11.

chintă roială

72
.

Gabriel COJOCARU
Poem pentru Esmeralda (I)

de aici va porni
făgăduinţa
să mut mările
din loc
pentru TINE
încep
- eu doar pentru TINE
pot să dansez
împreună cu-o stea.
din calendarul speranţei
să dispară frigul
şi inimile să ni le
îmbrăcăm
să-ţi şterg ploaia lacrimilor
din brazda adâncă
a visului
ca o sămânţă
dinaintea zilei
la naşterea îngerului
păzitor.
lumina aceasta a răsărit
doar pentru TINE
de-acum înainte
vom iubi împreună
fiecare anotimp.
Poem pentru Esmeralda (II)
cu aripile tale
de dimineaţă
cu mai mult
dor să cânte
de-acum
această pasăre
acest gând
chiar aici
să îşi găsească
tihna
oameni întru
liniştirea zeilor
înmulţumindu-se-vor
până în oglindă
...şi eşti frumoasă
ca liniştea
fierbinte ca
lacrima nevinovată

...şi mereu
aşa să fie
cu mii de flori
de iasomie.
Poem pentru Esmeralda (III)
ziua noastră
trecut-a prin noapte
un suflet
printr-un alt suflet
când între trupuri
e o acceptare
- ineditul
- contopirea
- surpriza
şi sânii-i sunt
sărbătoare
şi mă cheamă
carnea-i caldă
când fericirea
precum luna
se-mparte-n două
dincolo de cer
şi voi cere voie
mâinilor tale
şi voi cere voie
buzelor tale
să mă înveţe
necontenit, necontenit
până la sfârşit.
Poem pentru Esmeralda (IV)

„N-ai Doamne pe cer o stea/
Cât plăteşte Dragostea!”
sinele meu se transformă
în sinele TĂU
şi vom topi câţiva gheţari
de la Polul Nord
urcând în Carul Mare
numele TĂU a rămas
încrustat în sângele meu
peste această vară astrală
de la inimă la stele
clădesc cărămizile mele
deodată tot
lasă-mă să-ţi pot
mai mult decât ştiu
lasă-mă să-ţi fiu.
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Lucia CUCIUREANU
Poza săptămânii
Nu am spus nimănui
că înotam în larg
ca un naufragiat fără busolă
când l-am văzut prăvălindu-se
pe chei fără un geamăt,
alb ca un reproș de piatră.
Nu-mi aduc aminte dacă
eram naufragiatul uitat
sau pescărușul cu aripa rănită,
între noi o flacără stinsă,
un deșert de cenușă
ca în fotografiile aeriene
ale frontului de la Verdun.
Țin minte că alergam pe țărm
făcând semn navelor,
implorând peștii din ocean
să te aducă acasă,
să facă pace
pe nisipuri mișcătoare.
Zodiac
cu mult înainte
să mă nasc
un iluzionist
cu o asistentă tăcută
legată la ochi
printr-un singur truc
un pocnet surd din degete
a scos din jobenul magic
biletul necâștigător
apoi
apoi
apoi
nu s-a schimbat nimic de-atunci.
Alibi
Nici măcar azi
când beau ceaiul monocrom
din împărăția verde
a balconului cu iederă & lavandă
în zadar respir adânc,
arunc săgeata cu otravă,
solzii peste umăr,
nici măcar azi
când îmi dă târcoale
un detectiv bine plătit,
caută amprente,

scotocește prin buzunare,
umple dosare cu nimicuri
cu o concentrare disperată,
întinzându-și umbra rece
ca un chibrit stins în alcool.
Nici măcar azi
nu pot
să mă întorc din drum.
Anotimpuri

lui Carmen

Am visat că îmi puneam aripi
într-un hangar plin de zmeie,
unde or fi avioanele,
mă întrebam,
ce căutam eu într-un hangar
întinzând sforile încâlcite
până la punctul de aterizare
dincolo de colinele copilăriei.
Mă sperie umbrele
care cresc în drum spre tavan,
metafora cu pânze
sfărâmate de ani,
respirația vie
din odaia unde noaptea
se aude o haită de câini.
De sus alunec spre tine
sfidând legile gravitației,
dar tu pândești la fereastră
alt anotimp.
Brrr!
Ne gândim la gara terminus
până să-i găsim pe hartă
coordonatele,
poate că viața n-are sfârșit
ca o cascadorie kamikaze,
fie șina intră în pământ
ca o cârtiță înfrigurată,
cale de mijloc nu există
un fulger negru pe cer
strânge din dinți.
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Ne apropiem cm cu cm
rămânând pe orbită
lent și pe nepregătite
încât pare imposibil
să precizăm clipa și locul
de contact,
oricât am fi de atenți,
ne scapă
ca o fulguială într-o zi de vară.

Gellu DORIAN

Şi vom bea lapte de capră
O cameră cu gravuri
corpuri fără suflet
schelete, un craniu
și o muzică fantastică în lipsa lui Berlioz,
viori, un flaut
plus voci răgușite de îngeri.
Într-un colț privește în pământ
o fetiță cu ghete roz.
În mijloc, o masă
rotundă ca viața
care stă pe loc
în ritmuri de vals.
Când am privit
în oglinzile din pereți
ochii mei erau negri
șaizeci de ani au trecut
ca șaizeci de tornade
„Vom coborî muți în abis.”
Cred că voi trăi
unidirecțional.
Da, dar nu acum
poți iubi fără să domini
fără să urăști
poți să privești în urmă
cu bucurie
înainte de a te întoarce
dintr-un măcel?
mai e vreme
să-l întâlnești pe Adam
dacă apele vor îngheța
și zăpezile vor troieni puntea?
mai e timp să fii fericită
când avionul trece pe la
geamurile bucătăriei
la opt dimineața
lăsând pe orbită
cea mai fină muzică supersonică
dâre albe care dispar atât de repede?
e bine,
dă-mi drumul

Iubirea
Nu i-am spus niciodată unei femei că o iubesc,
mi s-a părut la fel de obsen ca minciuna
care a îngropat mii de bărbaţi în cimitirile literaturii,
de fapt toate au vrut să afle acest lucru
şi cînd l-au aflat au plecat din mine,
unde îşi găsiseră tot ceea ce Dumnezeu a spus că e
dragoste,
că în afara acesteia nu e nimic,
dar acelor femei le-am arătat cum e omul în general,
toate s-au arătat surprinse,
crezînd că omul e doar bărbatul gata de pus la treabă
după ce a terminat toate treburile de peste zi,
e plină lumea de ei,
neluaţi în seamă, ascunşi de adevărul obscen
din spatele chipurilor cioplite de scriitorii
care au iubit la fel de mult ca mine
şi n-au spus nici unei femei că e îngerul ei păzitor
deşi tot ce se năpustea asupra lor
era spulberat cu mînie,
gonind pe mare din braţele altei femei
pentru a ajunge în braţele femeii lui,
fără să spună adevărul, ci să mintă
spunînd c-o iubeşte,
şi atunci cînd am vrut să spun şi eu acel lucru
pe care toţi bărbaţii îl mint,
în faţa mea era doar o umbră
pe care dezbrăcînd-o am devenit umbră, loc
sigur de împăcat sinele cu sinele,
adevăr subţiat de minciuni, pînă cînd
miile de pagini scrise devin fiinţele pe care le ocrotim,
aşa cum fac zilnic cei care văd în cimitire
oraşele în care vor locui mîine, fără să spună
că iubesc, aşa cum scriu acum că
n-am spus niciodată unei femei că o iubesc
şi-mi pare nespus de rău că acum deşi le iubesc
cu adevărat nu ştiu cum să mă fac înţeles –
dar ele înţeleg şi-mi fac semn să plec mai departe,
să rămîn, nici eu nu mai ştiu ce să fac –
e prea devreme pentru a nu mai afla nimic despre asta.
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La locul meu
Unele lucruri s-au retras la locul lor
şi nu le mai caută nimeni,
doar ochii stau cu genele întredeschise,
pe acolo iese lumina şi se aşază în întuneric,
pe acolo mai caută privirea ca o mînă străină
într-un buzunar străin
şi aruncă mărunţişul în preajma unor copii
care au buzunarele sparte,
altele, încă mai bojbăie prin spatele ochilor
unde sar scîntei încă din nicovala unui potcovar de cai
nărăvaşi,
ochii stau alipiţi de celumina caută încă zorii de zi
iar noaptea e departe, ca o femeie la care visezi,
timp în care realitatea din care dispar
creşte în copiii ale căror buzunare s-au umplut de griji,
doar pe masa la care stau
toate par neclintite, acolo de cînd mă ştiu,
de cînd e lumea prin care am trecut şi eu un pic
şi m-am aşezat la locul meu
unde nu mă mai caută nimeni.
O elegie
Sunt aceste mîini mîinile tale, acele mîini
cu care mă mîngîiai noaptea prin somn
cînd împleteai visele ca pe nişte flanele din care ieşeai
ca o felină dintre tufişuri,
mîinile astea pline de vene ca nişte pîrîiaşe
prin care asculţi pietrele măcinînd zilele în ore,
orele în secunde, secundele în făina
pe care o faci aluat dospit, pîini crăpate,
pline de pîrîiaşe secate
prin care îţi goneşti insomniile noapte de noapte,
ca pe nişte iepuri din stratul cu morcovi,
sunt ele atît de reci şi tăcute, acele mîini
cu care îmi pălmuiai faţa cînd nu ştiam
de unde vin, încotro mă duc,
cînd prin sîngele lor vuia disperarea
ca o dimineaţă din care rostogoleai soarele
ca pe un disc din care se auzea vocea
unei cîntăreţe de peste ocean,
mîinile tale pe ale căror degete au stat
inelele părului meu, acum o amintire
ca aurul absent dintr-o visterie prădată, subţiri
şi pline de ierni friguroase
din care vor ieşi brînduşe fericite ca nişte gheişe
în sabia unui samurai,
sunt aceste mîini mîinile tale în care am adormit
deseori ca un prunc
şi m-am trezit acum în faţa unui tablou
din rama căruia iese un strigăt
pe care abia îl percep,
sunt mîinile tale
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sau numai tu, gata să zbori,
aceste aripi planînd peste faţa mea
foşnind ca un cîmp necosit?
O mică elegie de la Coşula
Nu mai aştept pe nimeni, cine va veni
îl va găsi în locul meu pe celălalt,
o fereastră deschisă prin care intră şi iese vîntul
fără să fie întrebat, cine nu va veni
va aştepta acelaşi lucru, vîntul
îi va închide ferestrele, masa la care nu va sta
va fi plină de păsări,
iar cerul va fi pentru ultima oară
împăturit şi aşezat plin de cute
în dulapul în care va dormi liniştit pînă cînd
Dumnezeu îl va aşterne din nou peste lume.
Velodrom
La finalul acestei poveşti, deasupra noastră
planează un stol de elefanţi
traşi de sfoară din Macondo de un copil
care nu va ajunge niciodată într-un azil
printre rinoceri,
povestea este a fiecăruia dintre noi, nu
se deosebeşte cu nimic de a oricărui alt copil
care trage de sfori din cer
un elefant de carton pe scena unui teatru de provincie
în care marionetele trag la ţintă
în inima actorilor descărcaţi într-un azil,
inventariaţi şi daţi la casare
de hacker-ii ajunşi la butoane –
azi descompunem braţe de păpuşi care ne-au furat copilăria,
mîine, trompe de elefanţi,
prin cer nu ajungem decît osteniţi, imateriali,
un abur uşor desprins de sub pielea
care a acoperit o schelărie de oase
descompuse de anii prin care habar n-a avut nimeni
cine e nimeni –
cînd vom termina, povestea va fi rostită
de un cor de îngeri pe care i-am văzut ieri
într-o cîrcimă, zugrăvindu-şi credinţa pe feţele
devenite icoane,
dar pînă atunci mai avem de povestit încă mult,
sforile par a fi o pînză de păianjen
în ochii copilului
care n-a văzut niciodată elefanţi, dar
a umplut cerul cu zborul lor,
iar noi vom privi liniştiţi
prin ochii copilului ascuns în noi, plin
de toate păcatele, ca o raniţă de soldat
fugărind moartea pe un cîmp de luptă,
într-un cerc înclinat,
din ce în ce mai înclinat
pînă la capăt.
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În alt infinit
ca fagurii zbârciţi din podul plin de viespi
neputinţa bătrânilor storşi de vlagă,
veterani cu însemnele de capitulare
arborate pe piele, în ochi, la tâmple;
un car de îndemn şi încredere
ţi-ar trebui ca să le smulgi un zâmbet,
să le urneşti din suflet resemnarea
strânsă de-a valma într-o viaţă,
să le clinteşti din inimă împăcarea
cu gândul că un rost e depăşit
şi-i aşteaptă ceva mult mai mare
în alt infinit

De la început
îţi spun de la început:
nu încerca să înţelegi mai mult
decât am pus în aceste rânduri,
dar străduieşte-te din răsputeri
să nu înţelegi mai puţin,
fiecare sunet e important,
contează fiecare nuanţă,
fiecare puls din tâmpla de silabă
e partea unui univers în care
se luptă pentru viaţă;
între lucrurile mici şi mari
să nu decidă doar volumul,
de multe ori şoapta se aude
mult mai tăios decât strigătul,
depinde cine te ascultă,
ţipătul nu are în nicio limbă accent,
nu are etnie,
în felul acesta deplin să înţelegi
puţinul pe care-l strigă-n gura mare
aceste cuvinte şoptite
Fiul risipitor
fiul nostru risipitor a plecat
ca toţi cei de-o seamă cu el,
cu banii şi sentimentele noastre;
nu ştim şi nici nu vom afla vreodată
unde şi-n ce fel
îşi va sfârşi singura viaţă;
nici viţelul cel gras nu-l mai ţinem,
l-am îmbătrâni degeaba în grajd,
căci copiii epocii noastre
nu sunt dintre cei ce se întorc –
pe ei îi petreci o singură dată,
şi-atunci cu speranţe, cu strângeri de inimă,
cu renunţări şi cu adio cu tot

Înger deghizat
se îmbăta uneori ca un marinar debarcat,
nu avea măsură
şi nici nu voia să pună jaloane
unor fapte nebuneşti,
sărea calul ca un atlet ajutat de zei
şi zâmbea într-un fel
care trăda o nespusă premeditare
şi poftă de efect,
ştia tot timpul că se ratează irevocabil
în lumea tuturor,
dar o făcea cu-o stranie fervoare
de om care nu vrea să fie câştigător,
simţeai ce grea-i nostalgia ce-o duce,
căci se purta ca un marinar debarcat
de pe corabia grea
de încărcătura de mirodenii divine,
simţeai că felul acesta provocator
masca o altfel de beţie –,
mă fascina coroziva lui melancolie
de înger deghizat
O mare bucurie
m-am spălat ca un franciscan
în faţa Domnului şi am iubit-o ca un disperat,
mă străduiesc să nu plâng
în fiecare zi pentru ce nu s-a mai repetat;
nu fac reproşuri şi nici nu mă rog
să revină momentul tot mai îndepărtat,
nu implor şi nu mă zbat să recapăt
prin diabolice urzeli ce nu mi s-a lăsat;
n-am fost şi nu sunt speriat,
nu cer socoteală şi nu judec sublimul,
mă bucur doar pentru felul
în care nelumesc m-a copleşit destinul
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O tagmă aparte
îmi imaginez cum varsă îngerul întunecat
paharul cu licoare roşcată,
nu ştiu ce bea şi nici dacă licoarea îmbată,
dacă-i ia minţile sau îi dă putere,
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eu doar îmi imaginez că şi-n lumea lor există
o tagmă a ridicătorilor de pahare,
o lume veselă care face zarvă şi petrecere
cu şi fără motiv, de pură plăcere,
şi oameni – scuze, un pic mai tuciurii, e drept –
întunecaţi, cătrăniţi, negri de supărare,
numai buni de ocolit şi de lăsat în pace,
cu pelinul prelins pe pahare
Poliţă de risc
abandon haotic în simţire şi instinct –
motive de renaştere a tragediei;
lumi de refugiu
pentru orfanii universului
aceste ţarcuri de cuvinte,
un abator de sentimente
pe care conştientul dosit
le tratează cu cruzimea lui Jack;
destinul bate mesaje morse
într-un univers fără receptor,
senzaţia de grefă respinsă –
în strigătul dintre două imense tăceri,
între strigătele neauzite dintre vieţi
se întinde disperarea;
poliţă de risc în alb
fiecare naştere
Premeditare
în marsupiul catifelat al amurgului,
mătasea moale a lenei vesperale
întinde hamacuri tot mai umbroase
între reveria buimacă şi ţinuturile reale
în care sentimente puternic dezamăgite
au răsucit sensul drept al cuvintelor
până la încâlcire,
în care handicapul de a nu te mai înţelege
pe deplin nici pe tine
trece lejer testul de normalitate,
în care nici o formă de declin
nu are sistem de frânare,
în care omul e structura care îşi premeditează
propria demolare

variațiuni de transcendere
La fiecare întâmpinare aud cum se înfiripă
la unii vocea de sub pântec, la alții din cap
și la puțini din inimă, aud, fără să vreau
din întrebarea lor, dacă ea e genuină ori
cere doar o confirmare.
să fim numai o specie intermediară între viețuitoare
și infuzori, să fim autentici, doar când atingem prin
ceea ce facem ori spunem, marginile morții?
în punctul de întretăiere al crucii se află un gol
fertil, de unde poate urca calea, aflarea de sine
e aflare divină, însă ei
nu mai vor să audă de trecut.
țin minte – strigam în copilărie printre stânci.
ecoul se întorcea însoțit, și am știut deodată
că orice reușită e o fisură netămăduită.
a fost o vreme
când puteam comunica
chiar și cu viețuitoarele.
vremea aceea a trecut. între Izvor
și mare, mulți uită. se pierd în curgere.
un bărbat dintr-un sat ardelean s-a stins ieri.
soția lui a venit în vizită în anii optzeci și a rămas.
copiii erau încă mici și abia după
câțiva ani le-au dat cumva drumul și lor.
iar, dacă ea s-a acomodat, el nu
se simțea bine aici în Vest.
ceva îl rodea, ceva îi lipsea
însă și-a dus cum a putut
slujbele pe la patroni, îmbătrânind.
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de la o vreme a început să bea și ea l-a părăsit.
copiii mai veneau în garsoniera lui
unde stătea singur și dezamăgit..
ieri, fiul lui l-a găsit la masă în fața unei sticle.
era deja țeapăn. rece.

ne mai aparținem însă nouă înșine?
cel ce se stinge întru iubire
transcende până și lumina, însă

într-o mână avea un pahar gol
și-n cealaltă o bucată de pâine.

între ceea ce se presupune a fi
și închipuire se cască mereu

să împarți somnul cu cineva leagă, așadar

un abis fatal, prinși în probleme
orizontale peste un meleag de cimitire.

nu mă părăsi. întoarce-te la noapte prin ecoul
visului meu
Mă dau cu un pas înapoi spre a îngădui
splendoarea nu e asalt
e revelație
dezvăluire
ne trebuie ani să reconstruim
ceea ce-am văzut și auzit într-o
frântură de clipă.

nu este pentru mulți
viața, o lentă sinucidere
și nu începe până și numărătoarea
inversă din clipa nașterii?
fără a lua în seama surâsul tău
fără a învăța să surâdem, rămânem
prinși în iluzie

dialogul păsărilor cu lumina.

iertați suntem cu toții, altminteri de ce ar lăsa
cele 99 de oi, spre a merge în căutarea
celei rătăcite?

nici un om nu are dreptul de a fi
ascultător, a spus hanna arendt.

Ce nu mai putem pierde

în această normopatie, în care totul

niciodată, ducem cu noi dincolo

totul sună hodorogit, unde supunerea
mieroasă a devenit regulă.

ce ne apasă mai greu luându-ne

pesemne, să te îngrijești de plante, arbori
și pământ, va fi curând pentru fiecare un vis.

în ultima clipă de mână, eu
am fost mereu întru tine

și-ntotdeauna uităm ceva

din clipa în care încă fraged fiind
am auzit un moșneag în spital pe patul
de moarte șoptind surorii de caritate: vorba
dulce, mult aduce

imprevizibili cum suntem.

cum în temniță, în celulă nu mai e nimeni

întotdeauna luăm cu noi
la plecare umbrele nelimpezite

și el ne va reîntoarce.

Cine mai vibrează la mizeriile lumii azi
când mulți își găsesc mereu doar justificări?
am auzit pe unul șoptind: dacă am fi întru tine
n-ar mai putea fi vorba de divide et impera
aici, unde bezna e tot atât de necesară
ca lumina, și o știe numai olarul.
visul unei alte libertăți ne mai ține

decât om și dumnezeu
suferința e o mare taină
cu toții în trupul acesta
de o structură cristalină
în care mulți se trezesc
doar în zori, cufundați în treburile
și afacerile lor, mișunând
nesinchisiți mai departe.
până și tolstoi, când a plecat
din iasnaia poliana a închis
ușa pe dinăuntru
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Frumusețea, însă...
De cum se salvează din vreo catastrofă, din
vreun mare război, lumea își dă seama că, în vertijele
disperării, a haosului ce o cuprinseseră, uitase să salveze
frumusețea!
Frumusețea, însă, având de la sine putere
de a se salva, revine din neant și înnobilează din nou
lumea zdruncinată rău... Frumusețea ieșind din condiția
prizonierei de muzeu și multora trezindu-le irezistibilă
dorință de fericire. Însă aici frumusețea nu garantează
rezultatul.
În genere, Frumusețea este Afrodita sau Venus
din Milo, Nefertiti sau Cleopatra, Julieta sau chiar iubita
ta etc. Frumusețea care se celebrează pe sine însăși, și
la singular, și la plural. Sau, poate, au existat, ar exista
și alte femei minunate, încât cu greu ai putea crede că
dincolo de frumusețea lor se poate afla omul. Dincolo de
frumusețea des cântată și descântată.
Însă toate astea nu au nimic în comun cu
concursurile Miss World, cu părelnica frumusețe ale
fiicelor Irodiadei, pe când în juriu e chiar Irod. Nu, nu,
domnule Dostoievski, nu astfel de frumusețe va salva
lumea! Miss, când înfrumusețați frumusețea, o urâțiți!
Excesul de frumusețe în extindere deformează, urâțește.
La astfel de concursuri nu merg împreună frumusețea
și urâtul, dar mai ales frumusețea și frumusețea. Iar
un membru al juriului perorează: „Există femei care
îți aprind imaginația și femei care îți sting imaginația.
Astea din urmă sunt de fapt primele și sunt pur și simplu
frumoase. La ce bun fantezia la o frumusețe reală?”
Frumusețea este promisiunea propriei sale
dăinuiri. Iar promisiunea și dăinuirea sunt stări variabile.
Mai mult sau mai puțin. Până Frumuseții îi va fi dat să se
întâmple din nou față în față cu ultima ei șansă, într-o altă
vreme, poate că într-o altă lume, pe o altă buză de hău...
Ei, Frumuseții care, domnule Dostoievski, – uneori nu
vi se creează impresia că ar fi deja cam obosită, foarte
obosită să tot salveze lumea, să tot o reanimeze, fiind,
parcă, sora de caritate de la „Ambulanță”?...
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Flori de Olanda
La cu 5 zile peste începutul de an (a cincea
fiind chiar ziua mea de naștere), când florile de Olanda
miros a ciuperci de Căpriana (localitate dintre Prut și
Nistru), sunt de-a dreptul surprins, și chiar oarecum
bucuros, de această revelație cam neplăcută, pe care
o trăiesc olfactiv, pentru prima oară în viață, cu toate
că, până acum, de zeci de ori am tot primit flori în
ianuarie; oarecum bucuros de această constatare cam
neplăcută – că frumoasele, cărnoasele, longevivele
flori de Olanda miros pământiu-putregăios a ciuperci
de codru medieval, prin care vâna sau se războia Ștefan
cel Mare (unii îi spun și sfânt, dar nu se știe ce crede
despre aceasta Dumnezeu); miros de hribi striviți sub
potcoavele cailor călărașilor de Lăpușna sau sub opinca
din piele de mistreț a arcașilor de Orhei (hei! când opinca
strivea hribul, arcașul se-ntâmpla să lunece și să scape
săgeata din coardă în noada vreunui din cei care alergau
înaintea lui – păgân ce fugea de mânia autohtonă, sau a
vreunui conațional ce gonea după lifta înspăimântată.
Bine că strămoșii noștri nu erau atât de barbari, pentru
ca să folosească vârfuri de săgeți otrăvite!...)
...Acum stau eu și mă gândesc, potrivesc, îmi
amintesc care o fi fost bunul prieten care, în cea de-a
cincea zi de la începutul anului, mi-a intrat în casă cu
florile astea de Olanda ce miros, cum vă spuneam etc.
– dar cel mai important e că în mirosul lor de ciuperci
strivite, iată, stătea tăinuit, subtil-olfactiv-metaforic, și
această aproape snoavă care (scuzați-mi nemodestia) mi
se pare a fi chiar bună, ca să nu mai vorbim că e absolut
originală în contextul cuprinsurilor lumii cu tot cu codrii
ăia de simboluri ai lui Baudelaire.
Alte noutăți
Dacă privești scrutător norii, ai putea înțelege
că ei aduc alte noutăți decât norii zilei de ieri. Chiar dacă
norii zilei de azi par atât de asemănători norilor zilei de
ieri, noutățile diferă.
Datorată tocmai acestor noutăți, mereu altele
în nuanțe, niciodată descrierile artistice despre nori nu
seamănă unele cu altele, precum nu se asemănă între ei
nici norii descriși în diverse texte.
Norii pe care atât de des îi desenăm în visele
copilăriei, fără a cunoaște motivul nici atunci, nici astăzi.
Iar în dicționarele „de specialitate” așa și nu se găsește
vreo explicație la: ce înseamnă dacă visezi că desenezi
nori în mișcare, mișcare, mișcare?... Ca sensurile celor
ce se întâmplă, dar poate nu se întâmplă...
De obicei, pe la noi, mișcarea norilor e linplutitoare, dar arare se mai întâmplă să fie și neliniștită,
frământată ca un aluat iluzoriu într-o universală covată.
În genere, viața lor absentă, ci doar vizibilă, depinde

starea prozei scurte

80

de ocurențe și inevitabilități, în curentele tăriilor norii
fiind predestinați a se falsifica pe ei înșiși, de a fi oarecât
alții de la o clipă (sau etapă) la alta, de la o privire la
alta îndreptată spre ei de jos sau de sus spre fenomenala
etajare de un kilometru grosime, de un fel de zgârienori cum s-ar spune în ne-unde, unde de cele mai multe
ori dispar pe durata zilei, până când din înflăcărarea
apusului rămâne o dungă sau ceva mototolit ca o pungă,
sau și mai rău – o configurație vânătă ce aduce a rânjet
adresat sau neadresat cuiva. Ar ține și asta, probabil,
de inevitabila comunicare a omului cu natura, cu cerul.
Poate chiar cu el însuși.
Motivații
Când este sădit un pom, ar fi necesare motivații
sumare pentru a răspunde la: de ce? – Viață, rod, fructe...
Frumusețe... – cam atât.
Când este doborât un pom, ar fi necesară o
arhivă întreagă, pentru a aduna în ea noianul de motivații,
explicații incerte, chiar aiurite la același simplu: de ce?
Iar când vine vorba de arborele genealogic sau
de pomul vieții, ecuația se complică extrem, alături de
viață apărând încă un termen cardinal – în general, – de
data aceasta însă criminal: moarte...
Prietenul adevărat e cel care, chiar dacă îți
cunoaște arborele genealogic, crede în viitorul tău. El
te dumirește că ar fi grav de tot, dacă ți-ai tăia craca
de sub picioare, și ea e din arborele tău genealogic. Iar
de nu tai totuși craca, să ai grijă că te-ar putea pândi
neșansa să te spânzuri de ea. În fine, bătrâne, chiar
post-fine, va apărea și în cazul tău eterna problemă
cu execrabilul comportament al moștenitorilor – încât
până și arborele tău genealogic pare a fi un nuc în care
descendenții vor bate cu prăjinile. Dar oare ar fi bine să
nu lași oarece moștenire? Să zicem, Adam și Eva și-au
rupt frunzele din propriul arbore genealogic. Chiar aste
două frunze lăsându-le în urma lor. Iar pentru unul ca
mine, condeier înnăscut, lemnul condeiului e și el din
arborele genealogic.
Dar, asta e, momentul cu Adam și Eva, cu
arborele lor genealogic, produce confuzii sau, pur și
simplu, îndoieli referitor la proclamația că maimuța
devenise om, după ce coborâse, aproape definitiv, din
arborele ei genealogic. Sau, privit și cercetat în lumina
obscură a post-istoriei omenirii, arborele genealogic nu
ar fi decât un altfel de a zice arbore ginecologic. Dar,
în genere, ar fi bine și frumos ca, dacă ții să-ți cercetezi
arborele genealogic, să nu mergi prea de tot în adânc, în
urmă, pentru a nu avea surpriza că, la un moment dat, te
pomenești într-o turmă sau că cineva te cheamă îndărăt
în copac.
Apoi: Atenție! În arborele genealogic se pot
înmulți ciocănitorile! (De fapt, este evident că unii
arbori genealogici au prea multe scroburi...) Sau – asta

e! – s-ar putea întâmpla – culmea! ca vreun dulău să
ridice piciorul lângă arborele genealogic!
Secrierii secretari
Pe ceea lume, mulți își vor schimba
îndeletnicirile, chiar profesiile (să zicem ceva mai
grav) și doar secrierul va rămânea secrier – la Înviere,
el va deschide capacele sicrielor pe care, pe pământ, le
meșterise.
Concomitent, secrierul va fi și un fel de
secretar, având în mâini lista cu numele celor care, peste
câteva clipe, au a deveni fericiți, citind un nume, altul,
apropiindu-se de un sicriu, de altul, punând lista alături,
deschizând capacul sicriului și anunțând solemn, cu glas
mare:
– Hai, ieși și reînvie, stimabile!...
Cele mai neamânate reînvieri vor fi ale celor
care au murit din dragoste.
Însă, pe cealaltă lume, în ziua judecății de apoi,
pe alocuri, vor fi și cazuri de altă natură: când vor suna
miliardele de ceasuri-deșteptătoare, unii din muritorii
puși pe lista candidaților la înviere vor încerca să-și
amâne trezirea, crezând că trebuie să meargă la muncă.
Iar Don Quijote – dealtfel, foarte popular și
pe ceea lume, – când va primi liber la reînviere, va ieși
direct din asfalt undeva pe lângă Biblioteca Municipală,
el, cavalerul, drept scut ținând în mâini capacul din
fontă al unei guri de canal.
...Pe când unii se dau cu părerea, că, cică, nu
chiar fiece răposat supraviețuiește până la înviere... De
unde și expresiile (bazate pe fapte concrete, probabil)
cu somnul cel de moarte, somnul cel de veci... Un fel de
expresii dez-aripate.

În clasă cu elevii
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La sfârşit de an, revistele culturale întocmesc
topuri, clasamente, liste mai mult sau mai puţin relevante.
Revista „Vatra” şi-a propus şi ea să alcătuiască o listă a
celor mai bune cărţi apărute în 2019. Am solicitat unor
critici, eseişti, scriitori să întocmească o listă alcătuită
din cinci titluri (dispuse în ordine valorică) a celor mai
importante cărţi din literatura română apărute în 2019,
dar şi o opţiune, motivată, pentru cartea anului 2019.
Fără să fie un an al insurgenţelor, al experimentelor şi
inovaţiilor de mare calibru, anul 2019 a adus cu sine
nuanţări, continuităţi şi consolidări ale unor formule sau
ipostaze auctoriale. A fost, cu alte cuvinte, un an bun
pentru literatura noastră. Redăm mai jos răspunsurile
primite, mulţumindu-le călduros celor care au avut
amabilitatea de a contribui la această anchetă de bilanţ.
			

Revista Vatra

Al. CISTELECAN
O sinteză
Nu m-aș încumeta să răspund la această anchetă
întrucît baza de selecție pe care o am e extrem de relativă,
dacă nu cumva rușinos de precară. Cu toate astea, aș
îndrăzni să propun cîteva titluri de volume de poezie,
deși nici chiar în acest domeniu nu știu cît de relevant e
procentul cărților pe care le-am citit. Dar să zicem că e, cît
de cît. Totuși, nu voi putea respecta sugestia dvs. privind
clasamentul acestor volume, așa încît le propun în ordinea
alfabetică a autorilor:
- Marian Drăghici, Păhăruțul, Junimea
- Ioan Moldovan, Multe ar mai fi de spus, Cartea
Românească
- Ion Pop, Lista de așteptare, Limes
- Dan Sociu, Uau, Polirom
- Andrei Zanca, Pasaj, Limes
Deși nu e o carte nouă, ci doar o ediție – a III-a –
„revizuită și adăugită”, cred că poate candida la „cartea
anului”
- Eugen Negrici, Literatura română sub comunism,
Polirom;
pentru că e o sinteză „generală” și cu o viziune
limpede (ba chiar prea tranșantă) asupra unei epoci
literare – și întinsă și complexă. Am ezitat să propun
ediția revizuită din Istoria critică a literaturii române a
lui Nicolae Manolescu pentru că ea e mai degrabă „cartea
anilor” decît „cartea anului”.
Andreea RĂSUCEANU
Un alt timp de efervescență editorială
Anul editorial 2019 mi se pare mai puțin spectaculos
decât precedentul. În privința prozei, sunt mai puține
titluri notabile, câteva confirmări și romane bune, dar nici
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pe departe efervescența de anul trecut. Cartea pe care o
aștept de câțiva ani, de când am aflat de planul autorului de
a-și continua un proiect mai vechi, excelent, este O noapte
cu Molly Bloom. Romanul unei femei. E un eseu în spatele
căruia se simte, ca la fiecare carte a lui Mircea Mihăieș,
documentarea minuțioasă și pasionată, transformată într-o
poveste captivantă. Nu e nimic ostentativ în carte, nimic
rigid și inevitabil steril ca în unele cărți de teorie sau de
istorie literară, ci o plăcere pură de a discuta literatura:
analiza unui personaj remarcabil, Molly Bloom, cu toate
secretele participării sale la viața din Ulise, e în centrul
cărții, fascinant desfășurată pe mai multe planuri, o
biografie ficțională cum eu nu am mai citit. Pentru mine
aceasta e cartea anului.
Altfel, mi se pare de menționat un alt timp de
efervescență, sau de revigorare editorială. Sunt tot mai
multe colecții bune, cu o identitate bine precizată, mai
mulți editori implicați, care vin cu programe editoriale
bine gândite, cred că e un moment cum nu se poate mai
bun din punctul acesta de vedere.
Ştefan BORBÉLY
Cele mai bune cărţi
Voi menţiona câteva titluri fără să stabilesc o
ierarhie între ele. O observaţie preliminară: scriu aceste
rânduri la sfârşit de noiembrie, când anul editorial este
departe de a se fi încheiat. Aşa s-a întâmplat şi anul trecut,
şi tot aşa şi-n anii precedenţi, ceea ce mă face să cred
că aceste anchete de bilanţ ar trebui iniţiate prin martie
– aprilie, pentru a prinde întreaga producţie editorială a
anului precedent.
Deci:
Vasile Boari (coordonator): Cine sunt românii?
Perspective asupra identităţii naţionale (Ed. Şcoala
Ardeleană, Cluj-Napoca). Volum sintetic masiv, de
aproape 800 de pagini, eclectic din voinţa editorului,
fiindcă include şi textele reeditate ale unor colaboratori
mai leneşi (sau doar indolenţi). Carte multidisciplinară,
nevalorificată de către critică până în momentul de faţă,
deşi tratează o problemă identitară majoră, în registre pe
alocuri neconvenţionale.
Mircea Cărtărescu: Melancolia (Ed. Humanitas)
Volum primit destul de stereotip de către critică, pe
motivul că repetă formule încercate deja de către autor
în Orbitor şi Solenoid, o redundanţă diafană, de care
Cărtărescu nu pare să mai fie capabil să se desprindă şi
care-l prejudiciază, prin lipsa de diversitate, în competiţia
pentru Premiul Nobel. Cu toate acestea, cartea pare
să ofere, din raţiuni de obsesie, „chei” hermeneutice
esenţiale pentru desluşirea întregii opere cărtăresciene de
până acum.
Bánffy Miklós: Trilogia transilvană, vol. 1-3, în
traducerea lui Marius Tabacu (Ed. Tracus Arte).Roman
esenţial pentru înţelegerea Transilvaniei multietnice
dintre cele două războaie mondiale (şi nu numai...), a
cărui transpunere în româneşte a presupus o investiţie
intelectuală şi de efort uriaşă. Din păcate, a fost lansată
himeric la Bonţida, în absenţa celor cărora li se adresează,
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adică a românilor. Ţinând cont de dimensiuni şi de preţul
de vânzare, are toate şansele să intre în neant înainte de a
fi citită, consultată.
Constantina Raveca Buleu: Geometrizări (Ed.
Limes, Cluj-Napoca/Floreşti),al doilea volum de
întâmpinare, scris de către unul dintre cei mai sistematici
şi consecvenţi cronicari literari pe care îi avem.
Obiectivitate, eleganţă, texte nepărtinitoare, descriptive,
selecţie de autori foarte exigentă. Cartea dublează, sub
aspect tematic, preocupările preponderent academice
şi erudite ale autoarei, venind pe fondul unei implicări
responsabile.
Bonusuri:
Luminiţa Popa: Philip K. Dick şi moştenirea sa
spirituală. (Ed. Limes, Cluj-Napoca-Floreşti)Debut,
prima monografie exclusivă de la noi, dedicată faimosului
autor american. Să ridice două degete cei care au auzit de
ea. Deci, e bine să se ştie că această carte există.
Constantin Tonu: Deşertul în literatură (Ed. Limes,
Cluj-Napoca-Floreşti)Sinteză academică de debut, foarte
frumos scrisă şi gândită, consacrată imaginarului deşertic,
propusă de către un tânăr intelectual excepţional şi studios,
despre care vom mai auzi cu siguranţă. Autor, tipologic
vorbind, discret, muncitor şi sensibil, care trebuie
promovat, fiindcă nu face parte din categoria acelora care
vociferează sau dau din coate pentru a se impune.
Doris MIRONESCU
Un an al poeziei
A fost un an al poeziei, zic eu, în mai mare măsură
decât al prozei. Lucru cumva neobișnuit, de vreme ce,
de obicei, mai curând prozatorii, grupați într-o falangă
consistentă, țineau în spate anul literar, îi dădeau greutate.
(Se rețin și acum cărți de Mihai Buzea, Mihai Radu,
Lavinia Braniște, Diana Bădica, Doina Ruști.) Dar la
poezie lucrurile stau și mai bine decât de obicei: au scos
volume bune și foarte bune autori din toate generațiile:
Angela Marcovici, Mariana Codruț, Radu Vancu, Livia
Ștefan, Anastasia Gavrilovici, Jesica Baciu, Cătălina
Bălan. Tocmai pentru că volumele de poezie sunt atât de
bune, mi se pare important să o numesc pe preferata mea
dintre toate, o poetă care se află la debut, dar un debut cu
totul matur: Anastasia Gavrilovici, cu Industria liniștirii
adulților, apărută la Casa de Editură Max Blecher. E o
carte aflată pe muchia contemporaneității, lucru pe care-l
apreciez cel mai mult, adică are o latură prospectivă și
speculativă, de investigație a semnelor neliniștitoare ale
viitorului, care din fericire nu se pierde în nici utopism
politic, nici în acuzație revendicativă, nici în vizionarism
descreierat. E o carte care se apleacă, vorba lui Blaga,
peste margine și încearcă să-i spună cititorului ce vede.
Dintr-un reflex sistematizator, lista de cinci cerută am
s-o balansez după genurile clasice, adică două cărți de
poezie, două de proză și una de critică:
Anastasia Gavrilovici, Industria liniștirii adulților,
Casa de Editură Max Blecher;
Mariana Codruț, Pulsul nu poate fi minimalist,
Editura Paralela 45;

Diana Bădica, Părinți, Ed. Polirom;
Lavinia Braniște, Sonia ridică mâna, Ed. Polirom;
Mircea Anghelescu, O istorie descriptivă a
literaturii române. Epoca premodernă, Tracus Arte.
Mihai IOVĂNEL
Un an excelent
2019 a fost un an excelent pentru literatura română.
Ordinea celor cinci cărți pe care le-am ales pentru acest
top nu este valorică. Iar selecția este o configurație
posibilă între multe altele.
Lavinia Braniște, Sonia ridică mâna, Polirom;
Medeea Iancu, Delacroix este tabu: Amendamentele
lirice, frACTalia;
Elena Vlădăreanu, Minunata lume Disney, Nemira;
Diana Bădica, Părinți, Polirom;
Corina Sabău, Și se auzeau greierii, Humanitas;
Cartea anului este pentru mine Sonia ridică mâna
de Lavinia Braniște dintr-un motiv simplu: romanul oferă
o sinteză extraordinară a epocii noastre. Peste o vreme o
să-mi aduc aminte de anii ăștia prin intermediul lui.
Simona SORA
O mostră de literatură extremă
T.O. Bobe, Cartea neisprăvirii, Editura Humanitas,
2019 – mostră unică, în peisajul autohton, de „literatură
parascovenică“, cum o numește naratorul acestei cărți
autoironice și antiliterare, un „neisprăvit“ din tagma
lui Cortázar, Pessoa sau Melville care scrie o literatură
extremă prin ale cărei crăpături poți „să te uiți dincolo,
în camera de jucării a unui fel de rai“ și să vezi: o zebră
care trece dinspre baie spre dormitor, un scaun verde cu
o rață desenată pe el, o ușă vopsită în bleu, o pereche de
bocanci Caterpillar. Și un domn Teo care nu suportă, cu
orice risc, nici „literatura de tip «Bună seara, copii»“, nici
păpușarii ei.
Ioana Nicolaie, Cartea Reghinei,Editura Humanitas,
2019;
Ana-Maria Sandu, Mama îmi spune că am o viață
frumoasă, Editura Polirom, 2019;
Vlad Drăgoi, Mica mea inimă de om singuratic,
Editura Polirom, 2019;
Elena Vlădăreanu, Minunata lume disney, Editura
Nemira, colecția Vorpal, 2019.
Mihnea BÂLICI
Un an fertil pentru proză
O privire asupra lumii editoriale a anului 2019 arată
că ierarhiile pieței de carte românească a ultimilor ani
s-au păstrat. Este vorba, în primul rând, despre o ierarhie
a editurilor locale și, în al doilea rând, despre o ierarhie a
genurilor literare. În ce privește al doilea tip de ierarhie,
nu ar trebui să mire pe nimeni că proza este principalul
domeniu de interes al publicului de carte din România,
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în timp ce poezia rămâne, la urma urmei, o nișă, o piață
mai mult sau mai puțin underground, asupra căreia se
concentrează edituri sau colecții editoriale care își asumă
acest statut exclusivist. Proza locală își menține poziția
centrală, asemenea principalelor grupuri editoriale care o
valorifică și promovează. Așadar, editurile dominante sunt
Humanitas și Polirom. În afara acestui „centru” editorial,
au rezistat și edituri care au avut un rol relevant în ultimul
deceniu, fie că vorbim despre edituri interesate atât de
ambele genuri literare (Tracus Arte, Paralela 45, Nemira),
fie de unele centrate exclusiv pe poezie (Charmides, Casa
de Editură Max Blecher). Este menționabil faptul că
editura Curtea Veche, care în anii anteriori și-a făcut un
nume pe rafturile de self-help și de dezvoltare personală
ale librăriilor, a publicat în 2019 o serie de volume de
literatură contemporană, propunându-se ca un pol literar
alternativ prin promovarea unor autori precum Răzvan
Andrei, Mihnea Mihalache-Fiastru, Adrian Sângeorzan
sau Laurențiu Ion. Tot un pol literar alternativ s-a dovedit
a fi și editura Fractalia, pentru care anul 2019 a însemnat
o clarificare a direcției underground pe care dorește să
mizeze: o dată, prin asumarea unei poziții ideologice
de stânga; a doua oară, printr-o apropriere a teoriilor
poststructuraliste, feministe, queer ș.a.m.d.; a treia oară,
prin adoptarea unor formule literare experimentale și
conceptuale. Menționabilă este și apariția de dată recentă
a editurii OMG Publishing la Cluj-Napoca, în cadrul
căreia se anunță a fi publicați unii dintre cei mai vizibili
poeți nedebutanți ai ultimilor ani: Tudor Pop, Luca Ștefan
Ouatu, Teona Galgoțiu, Elena Boldor și alții.
2019 a fost un an fertil pentru proză. Vectorii prozei
contemporane s-au extins în numeroase direcții, de la
realism (Părinții Dianei Bădică) la fantastic (Tonomatul
lui Andrei Panțu), de la ecouri douămiiste (Kids are not
okay, de Ionuț Chiva) la narațiuni calofile (Constantin,
de Iulian Bocai), de la reportaj ficțional (Expres al lui
Mihnea Mihalache-Fiastru) la autoficțiune pulp (Vlad
Drăgoi cu Mica mea inimă de om singuratic), de la
mize politice (Oana Uiorean cu Aporia (Dezbărații))
la unele mai degrabă estetice (Dan Coman cu aceste
lucruri care nu se vor schimba niciodată). În schimb,
poezia contemporană românească nu s-a dovedit a
fi la fel de diversificată. Acum câțiva ani, ideea de
„postdouămiism” promitea ieșirea din paradigma
douămiismului. S-a vorbit despre o sensibilitate
postumanistă, despre un curent metamodernist,
despre o direcție neocalofilistă. Noua paradigmă era
promițătoare, însă discuția nu a durat mult timp. Figurile
principale ale postdouămiismului nu au mai publicat de
câțiva ani. În schimb, în ultimul timp a fost observabilă
cealaltă fațetă a anilor 2010 în poezie, caracterizată de
reluarea, recontextualizarea și reexplorarea formulelor
și strategiilor douămiismului. Colecția Vorpal a editurii
Nemira a publicat anul acesta două proiecte consistente
a acestei zone poetice: volumul berlin al Kristei Szöcs
și debutul Jes al Jesicăi Baciu.
Modificări profunde de peisaj nu au fost în 2019, dar
au existat câteva proiecte remarcabile. În acest context,
consider că cele mai bune cinci cărți de anul acesta sunt
următoarele:
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1. Dan Sociu, Uau (Polirom)
2. Lavinia Braniște, Sonia ridică mâna (Polirom)
3. Mihnea Mihalache-Fiastru, Expres (Curtea
Veche)
4. Krista Szöcs, berlin (Nemira)
5. Jesica Baciu, Jes (Nemira)
Primele două locuri sunt ocupate de nume deja
consacrate ale literaturii românești extrem-contemporane.
Sonia ridică mâna și Uau sunt volume care reiau formulele
recognoscibile, deja emblematice ale autorilor: Lavinia
Braniște operează, la fel ca în Interior zero, cu o proză
realist-minimalistă, în timp ce Dan Sociu reactualizează
autobiografismul douămiist, fondul mizerabilist și
atitudinea cinică ale ultimelor sale proiecte. În același
timp, ambele proiecte se așază cu lejeritate în vârful
bibliografiilor celor doi scriitori: ancorate în interiorul
acelorași categorii estetice cu care ne-au obișnuit Lavinia
Braniște și Dan Sociu, Sonia... și Uau le depășesc, în
moduri total diferite, tocmai prin ridicarea mizelor.
Pornind de la o structură minimalistă, romanul
Sonia ridică mâna al Laviniei Braniște reușește să
portretizeze mai mult decât viața intimă a personajului
principal. Prin încercarea personajului Sonia de a
reconstitui viața Zoiei Ceaușescu sub forma unui
scenariu de film, sunt problematizate, laolaltă, ficțiunile
despre perioada comunistă, posibilitatea înțelegerii
trecutului istoric, relația României postcomuniste cu
perioada predecembristă, prezentul capitalist bulversant,
starea precariatului, discursul feminist. Cu un minim de
mijloace este obținut un efect complex: viața personală
a individului și realitatea socio-politică sunt suprapuse și
așezate în interdependență.
Dar, deși romanul Laviniei Braniște este ofertant,
afirm că volumul lui Dan Sociu este un proiect mai solid
și mai puternic, de aici și așezarea lui pe primul loc. Uau
apare tot ca o soluție la o criză literară de actualitate:
cea a autobiografismului și a autenticismului de după
epuizarea formulelor douămiiste în poezie. Valoarea vine
dintr-un paradox straniu: prin concilierea teribilismului
ezoteric (care apare deodată cu epifania și poza mesianică
a personajului lui Sociu) cu luciditatea ironică și
personalitatea inconfundabilă de la baza proiectului.
Cumulând poeme de sine stătătoare, fragmente diaristice
și episoade narative la „gradul zero al scriiturii”, efectul
principal al volumului este cel de îndosariere a unui
fenomen existențial de anvergură, a unei asceze spirituale.
Miza autenticistă devine credibilă tocmai prin modul
în care este temperată de atitudinea cinic-distantă, de
conștiința convenției literare prin care este reprezentată
și de ancorarea în cotidian/biografie. Criza socială a
generației tranziției și simulacrele spiritualității care o
însoțesc (excese, droguri, misticism) își găsesc în sfârșit o
formă literară valabilă, coerentă.
Concluzia este că 2019 nu a fost un an al noutăților
și al revoluțiilor literare. În schimb, poate fi considerat
un an al nuanțărilor și al reabilitărilor unor formule mai
vechi – al maturizării unor experimente care au marcat
contemporaneitatea.
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Mihai ENE
Anul literar 2019

Din punct de vedere literar, anul care tocmai se
încheie a fost unul destul de ofertant, cu cărţi noi ale
autorilor care ne-au obişnuit deja cu constanţa producţiilor
proprii, cu debuturi promiţătoare, cu reveniri după
tăceri îndelungate, cu traduceri din ce în ce mai variate,
acoperind zone aproape virgine pentru spaţiul cultural
românesc sau umplând goluri din tradiţia culturală, fără
de care o cultură cu pretenţii nu poate fi completă. Deşi nu
îmi plac topurile literare şi nu le consider decât o formă
ludică de a ne apropia de ceea ce e relevant şi de a ne situa
faţă de oferta culturală prin marcarea propriilor apetenţe
şi interese, voi intra în joc şi voi oferi un astfel de tablou,
sub rezerva imposibilităţii de a acoperi tot spaţiul editorial
românesc şi a unei subiectivităţi greu de anulat. Ordinea
este totuşi una aleatorie, nu valorică.
Proză:
Mircea Cărtărescu, Melancolia, Ed. Humanitas
Doina Ruşti, Homeric, Ed. Polirom
Lavinia Branişte, Sonia ridică mâna, Ed. Polirom
Cezar Paul-Bădescu, Frica de umbra mea, Ed.
Polirom
Bogdan Răileanu, Teoria apropierii, Ed. Humanitas
Poezie:
Elena Vlădăreanu, minunata lume disney, Ed.
Nemira
Medeea Iancu, Delacroix este tabu. Amendamentele
lirice, Ed. frACTalia
Bogdan Ghiu, Cu Orice e posibil, Ed. Nemira
Antologia Un secol de poezie română scrisă de
femei, vol. I, 1990-2019, alcătuită de Alina Purcaru şi
Paula Erizanu, Ed. Cartier
Radu Vancu, Psalmi, Ed. Max Blecher
Eseu
Maria Bucur și Mihaela Miroiu, Nașterea cetățeniei
democratice. Femeile și puterea în România modernă, Ed.
Humanitas
Vintilă Mihăilescu, În căutarea corpului regăsit. O
ego-analiză a spitalului, Ed. Polirom
Christian Ferencz-Flatz, Filmul ca situaţie socială.
Eseuri fenomenologice, Ed. Tact
Vasile Ernu, Izgoniţii, Ed. Polirom
Adi Dohotaru, Socialiştii. O moştenire (1835-1921),
Ed. Cartier
Traduceri
Martin Heidegger, Conceptele fundamentale ale
metafizicii. Lume. Finitudine. Singurătate. Plictiseală, Ed.
Humanitas, traducere de Paul Gabriel Sandu.
Catherine Nixey, Epoca întunecării. Cum a distrus
creştinismul lumea clasică, Ed. Humanitas, traducere de
Dionisie Constantin Pîrvuloiu
Ezra Pound, Opere, vol. II, ABC-ul lecturii. Ghid
spre Culthură, Ed. Humanitas, traducere de Radu Vancu
Ernesto Cardenal, Noua ecologie şi alte poeme

militante, Ed. Paralela 45, traducere de Anastasia
Gavrilovici
Mathias Enard, Dorinţa, Ed. Nemira, traducere de
Cristian Fulaş
O secţiune aparte aş rezerva debuturilor, atât în
poezie, cât şi în proză:
Anastasia Gavrilovici, Industria liniştirii adulţilor,
poezie, Ed. Max Blecher
Jesica Baciu, Jes, poezie, Ed. Nemira
Diana Bădica, Părinţi, roman, Ed. Polirom
Roxana Dumitrache, Papa Nicolau şi alte povestiri
foarte, foarte scurte, Ed. Polirom
Andrei Panţu, Tonomatul, povestiri, Ed. Humanitas
În mod inevitabil, topurile formulate cu această
ocazie vor corespunde, cel puțin până într-un anume punct,
cu listele nominalizaților la premiile pentru literatură
tânără „Nepotu’ lui Thoreau”, decernate pe data de 11
decembrie și din al căror juriu am făcut parte. Dincolo de
acest previzibil conflict, care a cauzat și răspunsul întârziat
la această anchetă, sunt de părere că anul 2019 a fost unul
foarte bun pentru literatura tânără și, nu în ultimul rând,
pentru literatura feminină.
Astfel, atât debutante, cât și autoare canonice sub 40
de ani au publicat în 2019 volume foarte bune, chiar dacă
nu în mod egal la toate categoriile menționate.
La poezie:
1. Elena Vlădăreanu, Minunata lume Disney, volum
apărut la editura Nemira: volum scris foarte bine, angajat
și activist în sensul detabuizării sexismului, discriminării
împotriva femeilor, violenței domestice șamd.
2. Livia Ștefan, Thanato Hotel, Casa de editură Max
Blecher, carte puternică, revizitând un nucleu douămiist
dur și grunge.
3. Krista Szöcs, Berlin, Nemira, evoluție simțitoare
de la debutul ei din Cu genunchii la gură
Debut în poezie:
1. Jesica Baciu, Jes, editura Nemira
2. Anastasia Gavrilovici, Industria
adulților, Casa de editură Max Blecher

liniștirii

Proză:
1. Iulian Bocai, Constantin, Polirom: mai mult
nuvelă decât roman, volumul continuă scriitura nostalgică
din Scurta și înduioșătoarea viață..., fără pretenții
ultimative și fără stridențe. În Constantin se poate
identifica exact tiparul autorilor foarte cultivați: la fel ca
Bogdan Alexandru-Stănescu, Iulian Bocai are o foarte fină
și poetică stăpânire a frazei.
2. Lavinia Braniște, Sonia ridică mâna, Polirom: un
roman impecabil despre o scriitoare aspirantă angajată să
scrie un scenariu thriller despre Elena și Zoia Ceaușescu
3. Diana Bădica, Părinți, Polirom
4. Mihnea Mihalache-Fiastru, Expres, Curtea
Veche Publishing
Proză debut
1. Oana Uiorean, Aporia (Dezbărații), editura
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frACTalia: roman alegoric care angajează situația romilor
de la Pata Rât în manieră poetizantă, excelent scris și curajos
în abordarea frontală a problematicilor sociale: precarizare
sistematică, rasism, lipsa accesului la educație etc.
2. Cristina Vremeș, Trilogia sexului rătăcitor,
Humanitas: tramă familială urmărind mai multe generații,
asemănătoare celei din romanul Martei Petreu, Acasă, pe
Cîmpia Armaghedonului.
Lecturi cruciale mi se par, însă, și cele trei cărți de
stânga apărute în 2019. Într-un climat politic din ce în ce
mai conservator, atât social cât și economic, orice lectură
care relativizează critic capitalul e binevenită.
1. Alex Cistelecan, De la stânga la stânga. Lecturi
critice în câmpul progresist, editura Tact.
2. Costi Rogozanu, Epoca de mijloc, editura Tact.
3. Adrian Dohotaru, Socialistii - O mostenire
(1835-1921), editura Cartier.
Alex GOLDIȘ
Efervescenţa poeziei
Să săltăm de la început disclaimerele de tipul „n-am
citit tot”, „sigur îmi vor scăpa destule volume din vedere”,
„aceasta e doar o selecție personală”. Ele se subînțeleg.
La o privire de ansamblu, mai toate genurile au fost
prolifice în 2019. Poezia probabil că a excelat, totuși, prin
numărul ridicat de apariții notabile, care nu fac decât să
infirme teoria lui Ion Simuț de acum câteva decenii: genul
stârnește, încă, efervescență și există cel puțin două edituri
(Casa de Editură Max Blecher și Nemira) pe mâna cărora
mergi aproape la sigur. Charmides și Paralela 45 publică în
continuare volume de calitate, iar proaspăta omg se anunță
și ea interesată să intre în concurență…așadar, e de unde
alege. Anul acesta am avut cărți noi de la Elena Vlădăreanu
(minunata lume disney, Ed. Nemira) și Radu Vancu
(Psalmi, Casa de Editură Max Blecher). Deși extrem de
diferite ca formulă, ambele sunt concepute într-o convenție
oarecum unitară: cea a revizitării, cu un sentimentalism
scurtcircuitat de cinism a figurilor copilăriei, în primul
caz, respectiv cea a supunerii structurii psalmului la proba
imaginarului contemporan, în cel de-al doilea. De semnalat
și comeback-ul, după aproape trei decenii, al lui Florin
Iaru, cu Jos realitatea! (Ed. Paralela 45), un manifest al
pierderii încrederii în poezie (comparabil cu Nimic-ul lui
Cărtărescu din 2010) într-o epocă în care „tot ce se poate
scrie e deja vîndut, ambalat, ștampilat”. Printre aparițiile
notabile ale anului se cere trecut și cel mai recent volum al
lui Ion Pop, Lista de așteptare (Ed. Limes), o nouă dispută
pe viață și pe moarte între postura livrescă și persoana
în carne și oase. Excelente, ca de obicei, sunt volumele
semnate de Angela Marcovici (Marinescu), Soldat. Umbre
ale trecutului pe câmpul de luptă, pe care poeta îl vrea citit
împreună cu paginile de Jurnal scris în a treia parte a zilei
(Ed. Fractalia), și cel al Marianei Codruț, pulsul nu poate fi
minimalist (Ed. Paralala 45): o mostră de poezie serioasă,
gravă, lipsită de retorică, cum rar s-a mai scris de la Mariana
Marin încoace. Foarte bune sunt și volumele de debut ale
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Anastasiei Gavrilovici, Industria liniștirii adulților (Casa
de Editură Max Blecher), cu un stil îndrăzneț, fără teama
debutantului de a acroșa imagini și stări tari, și Jesica Baciu,
Jes (Ed. Nemira), care mizează, invers, pe o poetică a
discreției și a gesturilor întrerupte. De la Blister-ul din 2017
până la Vorbesc din nou pozitiv (Ed. Charmides), Gabriela
Feceoru nu și-a schimbat formula, însă n-a pierdut nimic
din cruzimea confesiunii.
Evenimentul anului în poezie îl reprezintă, însă,
volumul lui Dan Sociu, uau (Ed. Polirom). Fragmentele
publicate inițial în „Vatra” au stârnit un interes imens în
mediul online și pe bună dreptate. Volumul îl recomandă pe
Sociu drept cel mai în formă poet de azi, capabil să înfrângă
susceptibilitățile cu privire la extenuarea posibilităților
poeziei biografiste. Fără a părăsi flagrant formula care l-a
consacrat, Sociu demonstrează, într-un tur de forță poetic
care angajează socialul, politicul și religiosul deopotrivă, că
biografismul și maximalismul nu sunt atât de incompatibile
cum credeam cu toții.
N-a fost deloc un an rău nici în proză: au apărut
volume noi semnate de Ionuț Chiva (Kids are not OK,
Ed. Polirom), Cezar Paul Bădescu (Frica de umbra mea,
Ed. Polirom), Doina Ruști (Homeric, Ed. Polirom) sau
Mihai Radu (Contaminare, Ed. Polirom). Cu Melancolia
(Ed. Humanitas), Mircea Cărtărescu recapitulează obsesii
de imaginar cu care cititorii fideli sunt familiarizați. Aș
face o mențiune pentru romanul Rugină al lui Valentin
Covaciu (apărut la Casa Cărții de Știință), care recomandă
un debutant notabil, neinteresat de story în sensul clasic al
termenului, dar capabil să surprindă paradoxuri cotidiene.
Romanul care mi-a plăcut cel mai mult în 2019
vine, însă, de la Laviniei Braniște. Sonia ridică mâna
(Ed. Polirom) reia vocea centrală din Cinci minute pe zi,
Escapada sau Interior zero, a unei tinere femei nesigure,
în permanent decalaj față de realitate, dar care o privește
cu ochi critic. Specificitatea prozei Laviniei Braniște stă
în ecuația complexă, niciodată soluționabilă până la capăt,
dintre fragilitate și incisivitate. De data aceasta nu sunt
deconstruite doar stereotipiile mediului corporate, ca în
Interior zero, ci și ipocriziile cultural-identitare legate de
revizitarea comunismului, cele ale familiei tradiționale etc.,
într-o excelentă proză de comportament și de idei. Nu știu
dacă mai era nevoie (cărțile anterioare sunt și ele foarte
bune), însă cel mai recent roman o plasează pe Lavinia
Braniște în prim-planul prozatorilor, nu doar tineri, de azi.
În critică/teorie au apărut ediții noi ale unor cărți
fundamentale: Istoria critică a literaturii române de Nicolae
Manolescu (Ed. Cartea Românească), unde revizuirile nu
sunt sistemice, ci vizează doar mici completări la fel de
arbitrare ca unele comentarii din prima ediție. Literatura de
după 2000 nu se vede nici acum de la altitudinea celor cinci
secole inventariate. Consistente sunt, în schimb, revizuirile
celei de-a treia ediții a Literaturii române sub comunism (Ed.
Polirom), unde Eugen Negrici își reorganizează materialul,
umple lacune semnificative și vine cu darea de seamă asupra
poeziei, rămasă la realismul socialist, până la finalul anilor
ʼ80. Avem în sfârșit, într-un singur volum, o panoramă
completă a fenomenului, care merită rediscutată ca întreg.
Rămânând în aceeași sferă, merită salutat
efortul Lilianei Corobca de a coordona o Panoramă a
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comunismului în Moldova sovietică (Ed. Polirom), un
tom de peste 900 de pagini. E o lucrare importantă, care
poate încuraja demersuri comparatiste cu privire la ce
s-a întâmplat și în celelalte state din blocul sovietic
(România în special, evident). O remarcabilă cartografiere
a fenomenului culturii sub comunism, de data aceasta pe
cont propriu și din unghiul discursului despre teatru, îi
aparține Mirunei Runcan. Teatru În Diorame. Discursul
criticii teatrale în Comunism. Fluctuantul Dezgheţ 19561964 (Ed. Tracus Arte) e doar primul volum, care merge
până în zorii „dezghețului”, dintr-un proiect amplu. Tot în
zona teatrului, e salutar și demersul Ancăi Hațiegan de a
excava, în Dimineața actrițelor (Editura Polirom), primele
încercări de consacrare a femeilor în actorie. E o narațiune
simptomatică cu privire la mentalitățile societății românești
de secol XIX.
N-a fost un an rău nici pentru critica tânără: Camelia
Dinu dedică un studiu lui Daniil Harms, Cazul Daniil
Harms. Supraviețuirea avangardei ruse (Ed. Tracus Arte,
2019). Nu e vorba însă de o monografie clasică, întrucât
autoarea practică ample contextualizări ale avangardei
estice, interoghează relația scriitorului cu ideologia și
influența lui asupra fenomenelor contemporane. De
reținut și debutul lui Ștefan Firică, Autenticitatea, sensuri
și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte
europene (Ed. Tracus Arte), pentru încercarea de încadra
discursul despre autenticitate într-un circuit de referințe
teoretice globale.
Un volum greu de încadrat – întrucât se află la
frontiera dintre critică și eseu – e Dicționarul de locuri
literare bucureștene alcătuit de Corina Ciocârlie și
Andreea Răsuceanu (Ed. Humanitas). Fără a se revendica
de la turnura geografică anunțată de studiile literare
prin Bertrand Westphal (deși asemenea trimiteri n-ar fi
dăunat demersului, ci l-ar fi legitimat suplimentar), cartea
reprezintă o organizare pe străzi și locuri a imaginarului
prozei românești, de la Ciocoii vechi și noi până la Fontana
di Trevi a Gabrielei Adameșteanu. La capătul lecturii,
Bucureștiul devine un spațiu electrizant, încărcat de sensuri
și experiențe suprapuse. Cartea trebuie întâmpinată ca un
eveniment atât pentru efortul geo-detectivistic imens, cât
și pentru acuitatea (să zic și frumusețea?) interpretărilor.
Fiecare capitol încearcă să extragă relevanța simbolică
mai largă a locului respectiv, dincolo de ocurențele sale în
cutare operă.
Un an deosebit și pentru eseistica de stânga.
Volumul lui Costi Rogozanu, Epoca de mijloc (Editura
Tact), reunește o parte din articolele din ultimii ani, unde
jurnalistul face ce se pricepe mai bine: fluieră în catedrala
mântuirii capitalismului românesc. E, apoi, volumul mult
așteptat al lui Alex Cistelecan, De la stânga la stânga.
Lecturi critice în câmpul progresist (Editura Tact), o
radiografie ideologică a coagulării gândirii de stânga de
după Revoluție. Priviți cu lupa marxismului și cu flerul
disociativ al lui Cistelecan, puțini autori supraviețuiesc.
Cartea e o mostră de discurs polemic rar practicat în
câmpul ideilor românești, degrabă împăciuitoare. În prima
cronică dedicată volumului, Veronica Lazăr o celebrează
aplicându-i o corecție ritualică. Nu în ultimul rând, Vasile
Ernu revine cu ultima parte a trilogiei marginalilor,

Izgoniții(Polirom), un docu-fiction despre prigonirea
evreilor în pogromul de la Chișinău din 1903. Ca de
obicei, Ernu nu vede nicio incompatibilitate între plăcerea
narațiunii și probleme complexe de ideologie, fapt care
face ca eseul să se citească dintr-o suflare.
O mențiune cu totul specială merită consistentul
volum de corespondență dintre Matei Călinescu și Ion
Vianu. Follow-up-ul după Amintirile în dialog (de fapt,
textele sunt mai vechi decât dialogul publicat în 1994)
cuprinde scrisorile din exil ale celor doi scriitori dintre 1977
și 1992. Sunt schimburile, extrem de vii, ale unor „înțelepți”
care vorbesc despre confortul de a fi scăpat din realitatea
concentraționară a Estului, dar și despre dificultățile de
adaptare la normele țărilor adoptive. Cartea e o radiografie
necenzurată a vieții literare de sub comunism în ultimul
deceniu și jumătate, dar și un exemplu tonic de prietenie
peste decenii și oceane.
În fine, nu pot încheia această hartă personală a
lecturilor din 2019 – nu i-aș zice bilanț – fără a remarca
raportul inegal dintre apariția unui număr considerabil de
cărți bune (mai multe decât am inventariat aici) și cantitatea
textelor de receptare. De oriunde ai lua-o, nu poți să nu
constați că în ultimii ani câmpul cultural românesc produce
mai mult decât poate comenta. Cu excepția câtorva nume
care se exprimă constant (Mihai Iovănel, Bogdan Crețu,
Doris Mironescu, Mihnea Bâlici sau Cosmin Ciotloș – în
condițiile în care doar Iovănel deține o rubrică săptămânală),
insuficiente pentru a acoperi toate aparițiile notabile,
stăruitoare rămâne senzația unei producții sub-discutate.
De-ar fi măcar citită.
Iulian BOLDEA
Un an bun
Fără să fie la fel de efervescent ca cel precedent,
anul 2019 a fost, totuşi, unul în care au apărut câteva cărţi
importante, de certă ţinută valorică. Poezia excelează cu
cărţi precum Lista de așteptare, de Ion Pop, Cu Orice e
posibil, de Bogdan Ghiu, pulsul nu poate fi minimalist,
de Mariana Codruț, minunata lume disney, de Elena
Vlădăreanu,sau Uau, de Dan Sociu.Proza de calitate e
reprezentată de Mircea Cărtărescu (Melancolia), Doina
Ruști (Homeric), Lavinia Braniște (Sonia ridică mâna),
în timp ce critica literară s-a impus prin câteva apariţii
precum O istorie descriptivă a literaturii române. Epoca
premodernă, de Mircea Anghelescu, În căutarea corpului
regăsit. O ego-analiză a spitalului, de Vintilă Mihăilescu,
sau O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei, de
Mircea Mihăieş, carte relevantă prin pasiunea documentării
şi vibraţia reconstituirii fascinante a unei biografii ficţionale.
Să consemnăm apariţia cărţii Panorama comunismului în
Moldova sovietică, coordonată de Liliana Corobca, carte
provocatoare, dar şi util instrument de lucru pentru cei care
îşi propun să înţeleagă acel timp tragic. De semnalat câteva
debuturi: în poezie - Anastasia Gavrilovici, Industria
liniștirii adulților şi în proză - Cristina Vremeș, Trilogia
sexului rătăcitor şi Valentin Covaciu, Rugină. În concluzie,
aş spune că 2019 a fost un an bun.

cartea străină
Rodica GRIGORE
Frumusețe și moarte

Eguchi află întâmplător, de la un prieten, că
există undeva, nu departe de centrul oraşului în care
locuieşte, o neobişnuită casă a plăcerilor: aici vin doar
bărbaţi în vârstă, iar fetele sunt adormite în prealabil,
nimeni şi nimic neputându-le trezi din acest somn adânc
ce seamănă, după cum i se spune potenţialului client,
nici mai mult, nici mai puţin decât cu moartea. Convins
că nu există nimic mai frumos pe lume decât o femeie
frumoasă adormită, Eguchi se hotărăşte să facă el însuşi
o vizită în acest straniu loc al plăcerilor interzise, deşi
deloc convins că ar putea să mai aibă parte de vreo
experienţă în stare să-l marcheze, la cei 67 de ani ai săi
şi după numeroase episoade erotice, mai mult sau mai
puţin convenţionale sau oficiale. Astfel începe cartea lui
Yasunari Kawabata, Frumoasele adormite, apărută de
curând şi în limba română.
În contextul literaturii universale, Kawabata
(1899-1972), prozator de marcă al erei Showa, se
prezintă drept o figură aparte, un mare scriitor modern,
dar, cel puţin în egală măsură, prin legăturile extrem
de profitabile din punct de vedere estetic cu trecutul
cultural nipon, şi unul tradiţional, în cel mai bun sens
al cuvântului. El este, de altfel, şi primul japonez a
cărui operă a fost încununată cu Premiul Nobel pentru
Literatură, în anul 1968, la exact o sută de ani de la
începutul Epocii şi Restauraţiei Meiji, pentru „deosebita
afinitate pe care scrierile sale o prezintă cu tradiţiile
nipone şi pentru măiestria narativă cu care înfăţişează
esenţa gândirii japoneze.” Ca reprezentant al literaturii
specific nipone, Kawabata a fost considerat, adesea,
drept ultimul nume mare. El aparţine structural tradiţiei
nu doar prin limbaj, ci poate mai ales prin dezinteresul –
nu o dată total – faţă de intrigă, acţiunea romanelor sale
fiind episodică, în sensul pe care acest termen îl are încă
din perioada Heian. Va scrie, astfel, romanede atmosferă,
în descendenţa Doamnei Murasaki şi a vechilor „nikki”
şi „monogatari”, nu descriind, ci doar sugerândmereu
mutaţiile sufleteşti prin intermediul unei simbolistici
a obiectelor şi printr-o surprinzătoare comunicare
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afectivă cu peisajul. Coordonatele de bază ale prozei
japoneze, stabilite cu mai bine de un mileniu în urmă,
prin Povestirile din Ise, prin jurnalul curtezanei Izumi
Shikibu şi, mai ales, prin Povestea lui Genji, marea carte
a Doamnei Murasaki vor continua, astfel, să existe, cu
o nebănuită vitalitate până în secolul XX, regăsindu-se
în aproape toate paginile operei kawabatiene, străbătută,
la tot pasul, de acelaşi sentiment acut al naturii, aceeaşi
afirmare senină a vieţii dublată discret de recunoaşterea
perisabilităţii tuturor lucrurilor, de familiaritatea
uimitoare cu moartea. În fond, moartea, precum şi
aşteptarea sau presimţirea morţii, adesea nuanţate
sau îmblânzite de iubire, constituie temele majore ale
principalelor sale romane. În acest sens, criticul Hisaaki
Yamanouchi a remarcat o însuşire unică ce poate fi
observată în opera sa – tensiunea specifică între viaţă
şi moarte, detaşare şi ataşament, abstract şi senzual,
din care provine o conştientizare cu totul deosebită a
frumuseţii învecinate mereu cu tristeţea.
Toate aceste coordonate sunt de găsit şi în
Frumoasele adormite, text lipsit şi el de ceea ce critica
occidentală s-a obişnuit să numească acţiune sau
intrigă. În locul acestui element, Kawabata aduce vraja
şi sugestia, căci alături de frumoasele adormite nu stă
niciodată de veghe vreun bărbat în aşteptarea dragostei,
ci unul în aşteptarea somnului. Sau a morţii... Este şi
cazul lui Eguchi, care va trăi, în casa plăcerilor, cinci
nopţi – de altfel, cartea este împărţită în cinci capitole
– la capătul cărora va descoperi că a înţeles mult mai
mult (şi mult mai multe!) decât şi-ar fi putut imagina
vreodată. Nu doar despre fetele pe care le contemplă,
ci şi despre el însuşi, despre propriul trecut pe care pare
a-l recupera, încetul cu încetul. Şi, mai presus de toate,
despre dragoste, viaţă şi moarte, căci somnul, aşa cum
Eguchi va vedea cu ochii lui, poate fi, uneori, foarte
aproape de moarte. Dar şi de dragoste.
Romanicerul, afiliat Şcolii Noului Senzualism,
dovedeşte, astfel, o adevărată incapacitate specific
japoneză de a construi un text în proză pe baza unui
nucleu de acţiune, continuând, practic, linia începută
în epoca Heian. Epicul rămâne fragil, păstrându-se
mereu într-un plan secundar de semnificaţii. Cu toate
acestea, ceea ce critica literară a numit „non-acţiunea
kawabatiană” nu dăunează operei, deoarece senzaţia
autentică de viaţă este compensată de alte caracteristici
ale textelor sale. Kawabata narează simplu, lăsânduşi, parcă, textul să curgă la întâmplare, pentru că,
întotdeauna, scrierile lui conţin un spaţiu epic gol, se
axează pe o reducere extremă a problematicii la câteva
date care nu fac altceva decât să favorizeze deplasarea
centrului de greutate al textului către episod şi detaliu,
înscriindu-se în sfera acelui roman specific japonez,
în care legăturile dintre nucleele romaneşti sunt abia
sugerate, iar trăirile sunt ridicate la rangul suprem.
De altfel, în discursul de acceptare a Premiului Nobel,
intitulat semnificativ Japonia, frumosul şi eu însumi,
Kawabata spunea, în acest sens: „Acesta nu e nimicul
sau golul occidental; e, mai degrabă, reversul, un
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spirit universal în care orice comunică liber cu orice,
depăşind toate graniţele.” Iată, deci, că bucuria vidului,
„kyomu no arigatasa”, este expresia care se potriveşte
cel mai bine pentru a caracteriza opera lui Kawabata,
cel care, spunea, de asemenea: „Operele mele proprii au
fost descrise ca opere ale vidului, dar acesta nu trebuie
confundat cu nihilismul occidental. Fundamentul
spiritual e complet deosebit.”
La fel ca majoritatea prozelor kawabatiene,
Frumoasele adormite poate fi considerată şi o delicată
poveste de dragoste, nota de noutate constând, acum,
în faptul că nu va fi niciodată consumată în vreun
fel. În rest, textul e dominat de o atmosferă senzuală,
umbrită, însă, mereu, de neputinţa împlinirii şi cuprinsă
de melancolie. Numai că Eguchi nu mai are doar rolul
de simplu spectator sau observator, a cărui singură
menire este aceea de a evidenţia trăsăturile persoanjelor
feminine, aşa cum se întâmpla, de exemplu, în Ţara
zăpezilor, cu Shimamura, ci are pe deplin conştiinţa acută
a efemerităţii tuturor lucrurilor şi fiinţelor, începând cu
el însuşi, întocmai ca în învăţăturile buddhiste. Desigur,
totul porneşte de la experienţa unică pe care el o trăieşte
în casa frumoaselor adormite, unde contemplarea se
transformă în meditaţie profundă asupra vieţii şi morţii
deopotrivă. Iar dacă, în proza lui Juichiro Tanizaki, de
exemplu, exista doar căutarea obsesivă a feminităţii
eterne, Yasunari Kawabata aduce textului o notă de
subtilitate şi profunzime în plus. Trebuie să menţionăm,
de asemenea, că autorul îşi construieşte cartea pe
baza principiului antitetic tangibil-intangibil, aşa cum
făcuse, anterior, şi în Dansatoarea din Izu. Hisaaki
Yamanouchi consideră chiar că „numai sintetizând
dualităţile paradoxale ale tangibilului şi intangibilului
reuşesc personajele lui Kawabata să obţină un simţ
durabil al frumosului.” În plus, Frumoasele adormite
demonstrează perfecta mânuire, de către autor, a tehnicii
narative provenite dintr-o noţiune specific japoneză cu
origini în estetica haiku-ului, şi anume „mono no aware”
care, tradusă în sens strict înseamnă „patos al lucrurilor”,
dar conceptul reuneşte în sfera sa şi alte noţiuni cum sunt
„fugaciatatea impresiilor”, „simţire adâncă”, „tristeţe a
lucrurilor”. Ideea pe care merge scriitorul, venită tot pe
filiera tradiţiei nipone, este aceea că toate lucrurile din
natură sunt frumoase, tocmai pentru că viaţa lor este atât
de efemeră. De aici sugerarea permanentă a melancoliei
existente la tot pasul în lume, precum şi a nevoii pe care
o resimte Eguchi de a privi fiinţele din jur cu înţelegere
şi compasiune. În casa frumoaselor adormite, el are mai
multe vise, mai mult sau mai puţin revelatorii. Întrucâtva
asemănător cu modalitatea estetică din teatrul no, prin
vis, personajul atinge ţelul simbolicei sale călătorii şi
iniţieri. Acesta este momentul în care realul şi irealul
se întrepătrund şi, folosind o expresie dragă japonezilor,
ceea ce părea nălucire devine mai real decât realul. În
plus, visul din vis, „yume no yume”, spune adevărul
prin dubla negaţie pe care o conţine, tot aşa cum, în
interpretarea psihanalitică, a visa că visezi înseamnă
întotdeauna dezvăluirea unui adevăr adânc. Procedeul e

asemănător, întrucâtva, cu cel al teatrului în teatru, prin
care dubla mistificare dezvăluie şi demască.
Concepută, la un alt nivel, ca o succesiune
de momente lirice care se închid adesea în ele însele,
Frumoasele adormite demonstrează capacitatea
remarcabilă a scriitorului de a imortaliza clipa trăită
cu maximă intensitate şi de a o ridica la rangul de
eveniment. Iar cele cinci secvenţe ce compun cartea,
luate separat, au cristalizarea proprie miniaturalului
poem haiku, construind astfel, la nivelul textului, o
lume pur japoneză. De altfel, în alte romane, scriitorul
nu ezită deloc să citeze in extenso haiku-uri ale lui
Basho sau ale altor autori niponi: de exemplu, în Vuietul
muntelui, lui Shingo îi vin, deloc întâmplător, în minte
celebre versuri ale lui Buson. Astfel că, simboluri
preluate din imaginarul colectiv nipon vor fi dezvoltate
pe larg, fapt evident şi în Frumoasele adormite. Între
acestea, desigur că un loc important ocupă florile, aici de
camelie sau de cireş, contemplate de Eguchi împreună
cu fiecare din fiicele sale înaintea ceremoniilor lor de
căsătorie, şi rememorate după ani de zile, alături de
minunatele trupuri ale frumoaselor adormite. Numai
că, de fiecare dată, tot deloc întâmplător, florile sunt
ofilite iar, dacă nu, sunt pe punctul de a se scutura –
desigur, încă o sugestie a morţii ascunse în lucruri sau în
intimitatea adâncă a fiinţelor omeneşti, tema predilectă
a operei lui Yasunari Kawabata. Şi modalitate, tot din
partea acestuia, de a se raporta – din nou – de astă dată în
ceea ce priveşte viziunea frumuseţii absolute, la tradiţia
spaţiului cultural pe care îl reprezintă, dacă ne amintim
câteva versuri japoneze celebre: „Dacă te întreabă
cineva/ ce e în inima lui Yamato/ răspunde-i:/ floarea
cireşului sălbatic,/ înmiresmată de soarele dimineţii”
(Matoori Norinaga).
________
* Yasunari Kawabata, Frumoasele adormite. Traducere de
Anca Focşeneanu, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction,
2018.
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Mihai  POSADA
Despre Pădurea de interdicții și
usturimea zeflemelii, la Hellmut Seiler

Motto:Pentru orice intelectual într-o țară
la răspântie, reacția civică e răspuns la deruta din
societate.
Adrian ALUI GHEORGHE (CONTA, Nr. 34/2019,
p. 5.)
Recent, pe o pagină cu poeme publicate în
revista lugojeană ACTUALITATEA LITERARĂ (Nr.
96/octombrie 2019, p. 6), Andrei Zanca scria: „am fost
victimele vremurilor și mulți încearcă/ azi să depășească
această postură prin/ aroganță și mojicie// unii n-au
înțeles nimic din ce s-a petrecut/ alții nici nu mai vor să
știe, uitând/ că pericolul cel mai mare nu e/ în afara lor,
ci-n ei înșiși”. Cu doar doisprezece ani mai devreme,
un bun prieten al său pe nume Hellmut Seiler își vedea
tradusă, la editura clujeană Limes, cartea de versuri
Pădurea de interdicții, apărută prin 2002 în Germania
în limba germană. Cel care a transpus în românește
versurile lui Hellmut Seiler din 2007 este nimeni altul
decât Andrei Zanca, stabilit și el de ani buni tot în
Germania, iar „traducerea a fost finanțată de Förderkreis
Deutscher Schriftsteller [sponsor al scriitorilor germani,
nota ns., m.p.] din Baden-Württemberg e.V, cu
mijloacele Ministerului pentru Știință, Cercetare și Artă
din Baden-Württemberg».
Hellmut Seiler este un sas născut la 13 aprilie
1953 în Transilvania, la Rupea. După studii de filologie
germană-engleză la Facultatea de litere-istorie din
Sibiu, debutează în 1972 în NEUE LITERATUR și
colaborează constant cu versuri, proză scurtă, critică
literară și interviuri într-o serie de reviste germane și
românești. A tradus în limba germană din versurile lui
Nichita Stănescu pentru VATRA din Târgu Mureș (Nr.
10, 1979), iar pentru REVISTA ROMÂNĂ (Nr. 12,
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1980) piesa lui Romulus Guga Evul Mediu întâmplător
– Das gelegentliche Mittelalter. În VATRA a publicat
traduceri în limba română din poeme de Hans Magnus
Enzensberger, din studii semnate de Walter Benjamin și
Ernst Bloch (în colaborare) și din însemnările lui Elias
Canetti. Probabil de la colaborarea cu revista din Târgu
Mureș începe și prietenia literară între Andrei Zanca
și Hellmut Seiler. Brașoveanul de Rupea debutează
editorial la Dacia, Cluj, cu volumul intitulat, în zariștea
absurdului dramatizat de Eugen Ionescu: die einsamkeit
der stühle – singurătatea scaunelor; iar în același an,
1982, îl regăsim cu un grupaj de versuri (cinci poeme
din perioada 1977-1980), în românește de Ioan Mușlea,
cu un Cuvânt înainte de M. Iorgulescu, în antologia
Vânt potrivit până la tare. Zece tineri poeți germani
din România, editată la Cluj de Kriterion și alcătuită de
ilustrul germanist de mai târziu, Peter Motzan. Volumul
apărea la aproape 35 de ani după «singura culegere de
lirică germană din țara noastră în versiune românească
[...], volumul Poeți germani din România (1957)»,
preciza P. Motzan în Postfața noii culegeri (pp. 157167). Din cei zece de odinioară: Anemone Latzina,
Franz Hodjak, Rolf Frieder Marmont, Johann Lippet,
William Totok, Richard Wagner, Rolf Bossert, Hellmut
Seiler, Horst Samson și Helmut Britz doar trei-patru
mai sunt astăzi activi literar... Între cei zece se distinge
prezența cu cinci texte și un c.v. a tânărului – pe atunci
– poet H. Seiler, pe care l-am reîntâlnit într-o dupăamiază din toamna lui 2019, când venise la Sibiu cu
prilejul unei aniversări jubiliare: cincizeci de ani pe care
ULBS-Universitatea sibiană de azi îi onora învitându-și
docenții răspândiți prin lume, la sărbătoare.
Se vorbește despre o anume răceală tipică
spiritului anglo-saxon, german în speță, și vinului alb de
masă atunci când e servit pentru băut. Hellmut Seilerpoetul intră, cu acest gen de spirit potolit, în fierbințelile
înconjurătoare, fie acelea de ordin erotic sau politic.
De altminteri, germanii au dovedit în istorie o răceală
constantă chiar și atunci când armatele lumii păreau
furibunde: calculați, pregătiți din vreme, punctuali
și harnici, au intrat în câteva războaie numai când au
socotit că e momentul, la rece gândit, desigur, până la un
punct. Ca o ironie, le-a venit de hac tot «răceala», același
ger rusesc ce-avea să potolească până și flamboaianta
trăire franceză a gustului imperialist manifestat de
un corsican. Gerul năprasnic i-a căzut francezului ca
o frapieră prea rece pentru un gât gripat, un cui ce se
elimină pe sine prin exces de zel, conform proverbului
colportat de calfele tâmplarilor călători: „Cui pe cui se
scoate”. Capacitatea aceasta specifică, tipic germanică,
îi oferă poetului șansa unor reflecții filosofice îmbibate
într-o ironie a detașării până la sarcasm, dar stimulează
de asemenea realizarea de introspecții sufletești de o
genuină tandrețe. Fundamentală este, la Hellmut Seiler,
cum și la colegii de generație publicați în antologia
din 1982 – nevoia de libertate și dezinvoltura cu care
o afirmă, fiecare, în stilul potrivit, dat trebuie amintit și
faptul că sașii din Ardeal și Banatul Românesc aveau ca
termen de comparație condiția cetățeanului din „Lumea
Liberă”, așa cum era „cunoscută” partea occidentală
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a Europei, aflată în afara blocului comunist dominat
de soviete. În Occident locuiau rudele de sânge ale
sașilor și deopotrivă speranțele lor de a emigra-imigra
din România în Germania fie aceea Democrată, fie
Federală, după cum le rămăseseră, despărțite după 1945
rubedeniile, prin sinistrul Zid al Berlinului. Condiția
viitorului emigrant, mai bine informat direct de la sursă,
era net diferită de a locuitorului nativ claustrat ideologic
în propria patrie, așa cum locuiau și trăiau toți cetățenii
Europei de Răsărit, dincolo/dincoace de „cortina de
fier”. Poate, de aici și o parte a curajului tinerilor poeți
germani din România de atunci, de a pune în ecuație
poetică problemele acute ale traiului în regim comunist,
cu toată deschiderea ideologic-meteorică a momentului
când apăreau versurile lor și antologia Vânt potrivit
până la tare (notat mai jos VPPT, cu citatele date în
grafia originală, a momentului). Admirabilă a fost
coeziunea subînțeleasă a alcătuitorilor acestei antologii,
de la poeți la editor și contributori, ca un grup cultural și
desigur ideologic compact, sinergic, empatic și victorios
în condițiile date.
Să nu uităm, așadar: Hellmut Seiler este sas
născut și format în România, emigrat în R.F.G. și în
prezent locuiește în Germania, ca cetățean german. El
și-a păstrat capacitatea de a scrie (cum și citește) în
românește dar preferă, firește, să își redacteze textele
în germana maternă, după cum mai frecventează, ca
filolog, alte câteva limbi străine. Strămoșii săi intrau
în Transilvania prin hotărârea imperială a Vienei, pe
vremea când, la Shiraz, în sud-vestul Iranului de azi,
mai exact în provincia Fars, făuritorul rubaiatelor
cunoscute azi drept gazeluri scrise în farsi, Hāfiz,
intra în universalitate. Hāfiz a rămas, după 700 de ani,
nestrămutat în memoria vecinilor săi în timp, spațiu și
eternitate. Cu urmașii acelora, se petrece, chiar acum,
un masiv exod spre Europa. Sașii veniți în Ardeal prin
secolul al XII-lea, stabiliți în orașe-cetăți construite de
ei, s-au întors în mare majoritate, înainte și mai ales după
1990, în Patria-mamă, în Vaterland, luându-și cu ei:
obiceiurile, sculele, meșteșugurile ajunse la nivel de arte
măiestrite, limba și amintirile trăite de ultimele generații
pe pământ românesc, lăsând în urmă, pe tărâmul vlahilor
cotropiți de „sovietele surori eliberatoare”: unele vechi
privilegii, atelierele, castelele, podurile din piatră și fier,
burgurile, bisericile fortificate, cimitirele, casele mai
multor generații. Așa s-a ajuns la situația scriitoruluipreot Eginald Schlattner care slujește liturghia la Roșia,
Sibiu, într-o biserică fără enoriași. Vocea celor zece
tineri poeți germani din România s-a făcut auzită, iar
revolta mocnită sub spuza unei ironii reci, neiertătoare,
ferme și surprinzător de curajoase în acel moment sufla
potrivit până la tare în mijlocul adulatorilor în versuri ai
„conducătorului iubit”, firește în schimbul unor onoruri
și avantaje la care tinerii poeți germani din România
deceniului nouă renunțaseră cu dezgust, în marea lor
majoritate având actele de emigrare depuse de ei sau
de părinții lor, iar dintre bunici, unii aveau experiența
deportărilor în Siberia, precum ei înșiși trecuseră în
timpul serviciului militar obligatoriu, prin unități speciale
de construcții și agricultură, cunoscute prin apelativul
popular „diribau”, ca pedeapsă pentru că aveau de gând
să „trădeze” țara natală. Evident, din moment ce toți cei
zece au părăsit România în care apucaseră să debuteze ca

poeți, în reviste de limbă germană și având clar definită
perspectiva imigrării în Republica Federală Germania,
ei se simțeau în România străini, captivi într-o cușcă
istorică din care abia așteptau să evadeze spre ceea ce
considerau, după șapte veacuri de înstrăinare, a fi landa
părințească, strămoșească, firească. Despre realitatea
descoperită la fața locului, acolo, nu cunoșteau nimic
pe propria piele, dar exodul începuse mai demult și
euforia reîntoarcerii clocotea un idealul de libertate
care îi anima și motiva să se revolte, constrânși la
așteptare. Nemulțumirea, o tristețe ironică și amăruie,
pe-alocuri acidă, corodează corpul poetic al generației
acestor tineri migratori, adevărate calfe călătoare ale
meseriei de poet – dacă meserie o fi poesia – cu răbufniri
motivate și răsfrângeri ale unui „absurdistan” à-propos
de E. Ionesco: „seara-și vor face apariția conformiștii/
își vor scoate pălăria pantofii/ uzul rațiunii/ cu capetele
goale se vor declara/ cît mai rapid de acord/ pentru
a-și mai prinde berea da// zic/ această singurătate a
scaunelor” (Suită de cuvinte, datat 1980, VPPT, pp.
128-129). „Nodul în gât” al poetului sas, nemulțumit și
revoltat astfel în țara de adopție a strămoșilor săi/țara
sa de baștină, se transformă în limpede sirinx, și taie
ca lama germană Wilkinson Sword, amintind formal de
poesia bănățeanului Octavian Doclin: „nepermițîndu-se
decît un minim de libertate/ dealtfel inutilă// răsadurile
își așteaptă cu nețărmurită încredere viitorul/ știinduse conduse cu o mînă sigură spre menirea lor// iar cei
ce cultivă pămîntul/ privesc încrezători/ pepiniera”
(Agronomică, datat 1977, VPPT, p. 128). Luciditatea
intelectului se suprapunea spiritului rece, germanic, așa
cum mortarul între cărămizi, durând încetul cu încetul
un edificiu interior îndurerat de neputință, indignat de
nedreptate, înstrăinat de lipsa libertății cunoscute din
scrisorile de la rudele deja plecate: „a trebuit – îmi
spune gazda –/ să agăț ceva mai sus colivia canarilor
de pe terasă/ ieri le-a cam dat târcoale o pisică [...]/
măcar în privința/ existenței/ să poată fi și ei siguri”
(Măsură adecvată, datat 1979, VPPT, pp. 129-130. Față
de versurile antologiei de tineret, Pădurea de interdicții
aduce un ton eliberat, superior, al vechilor obsesii
revanșarde pornite din același erzaț de viață, amar, cu
nimic mai puțin lipsite, ca la 1982, de curajul debordant
al tinereții.
O precizare necesară: câtă vreme, mai precis
30 și ceva de ani, românii nu au fost în stare să își
„recupereze” din exilul autoimpus ori forțat ideologic
& politic, scriitorii români; adică nici tipărindu-le
la nivel național operele complete, nici traducândule opera în limbi de circulație internațională; să-mi
fie iertat curajul patriotic de a ne recunoaște întrecuți
de scriitorii germani născuți în România! Efortul
unor lăudabile edituri cu programe solitare nu poate
contracara nepăsarea, ignoranța și compromisul
manifestate timp de (prea?) multe decenii dinainte și
după 1990 de diriguitorii culturii românești în Țară ori
pe aiurea. Sașii, secuii, ungurii ș.cl. porniți din România
ne mai dau o lecție: se recuperează singuri (cu ajutor
oficial!) reînvățând, pe cine vrea să înțeleagă, cum se
construiește „la rece” o literatură din ruine de suflet și
de zid, ca într-un circuit cu-adevărat ecologic, natural
și firesc: o cetate literară normală în istoria culturală a
lumii, demnă de blazon și renume. Așa se face că trebuie
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musai să lăudăm gestul cultural reușit de cei doi colegi
de condei, originari din România și trăitori în Germania:
Andrei Zanca – poet, eseist și traducător priceput,
născut în Cetatea Sighișoarei, făcând traducerea în
limba română a poemelor prietenului Hellmut Seiler,
strânse în volumul Pădurea de interdicții, finanțat
de guvernul german în taman anul 2007, când prima
Capitală Culturală a Europei, din toată România, era
reprezentată pe harta Europei și a lumii de Cetatea
săsească medievală a Sibiului. Și mai trebuie precizat
ceva: între anii 1985 și 1988 (când s-a stabilit în RFG),
Hellmut Seiler a primit interdiția de publicare dar,
ulterior mutării sale, a primit numeroase premii literare.
El a mai publicat, între timp, volumele: siebenbürgische
endzeitlose – transilvane, finale brândușe (Frankfurt am
Main, 1994); Schlagwald, Grenzen, Gänge – Pădurea
de interdicții, granițe, cutreierări (München, 2001);
Glück hat viele Namen – Norocul are nume multe
(satire, Esslingen, 2003); An Verse geheftet – Pe urmele
versurilor (Ludwigsburg, 2007); numeroase poeme în
antologii, texte lirice și proze satirice, după cum aflăm
din contrapagina volumului Pădurea de interdicții.
Luată la «bani mărunți», transpunerea în românește a
versurilor din recenta culegere șchioapătă vag și poate
exclusiv din vina culegătorilor de text plus absența
corecturii: „Menită ești a fi între cele alese, Sorella,/ însă
tu, nelegiuit-o, nu o știi” (subl. mea., m.p., p. 70), iar din
„Cuprins” lipsesc, din neatenția editorului, ambele titluri
ale părților în care este structurată culegerea de versuri:
I. Semne neelucidate, II. Atingeri subliminale și, de
bună seamă, specificația numărului de pagină respectiv,
precum și titlul sau măcar trei steluțe, pentru textul de
la p. 46 (reprodus mai jos, aici, integral). Aici, Hellmut
Seiler se prezinta ca poet la aproape 50 de ani, cu un
discurs liric detașat de contingent, ferm și particular în
sensul domolirii elanurilor rebele ale tinereții, cărora le-a
luat locul (auto)ironia înțeleaptă, drapată în fine aluzii
și pe alocuri vibrând de o emoție transfigurată, senină,
aproape apolinică dacă n-ar străluci cum diamantul tăios
– pe măsura talentului, erudiției și sensibilității artistului
– prin exces de luciditate: „INDICAȚIE, CUM S-AR
PUTEA AJUTA POETULUI/ HELLMUT S. ÎN ALE
SALE CELE MAI AMĂRÂTE/ MOMENTE, ÎN CARE
AUDE TROPĂIT DUR DE/ CIZME ÎN URMA SA,
CÂND SPERANȚELE SALE/ VOMATE SCÂNCESC
ÎN CĂLDAREA DIN COLȚ/ LUMEA SE-NVÂRTE
ÎN BALAMALELE/ SCÂRȚÂINDE IAR EL ÎȘI
LEAGĂ OCHII CU/ EȘARFA ALBĂ A CERULUI, ÎN
FAȚA SERII – UN/ PLUTON DE EXECUȚIE:// Nu vă
dați osteneală” (fără titlu, p. 46). Un vitalism surrealistdalinian aglutinează condimentul neo-expresionist cu un
praf de bernardshawism dând nota specifică eroticului
în lirica seileriană, cu adiere ușoară dinspre Paul Celan:
„De forma inimii, bucile, al lui cer pe pământ.// Cât de
aproape-și sunt cerul și bucățica de inimă.// Și cât de
străini își rămân cei ce iubesc” (Factotumul femeilor
frumoase, p. 98).
Câteva texte poartă dedicația „pentru Évi”,
integrabile poeziilor de dragoste: Vaporaș (p. 72),
Licărire (p. 97); un poem poartă chiar titlul: Imagini cu
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păsări. Pentru Évi (pp. 75-76), în timp ce altele, cum
ar fi: Peste acoperișuri 2, cu dedicația „Ademenirilor
amoroase din San Gimignano”, dezbat aluzii sexuale
inspirate partenerilor din arhitectura erectă a turnurilor
celebrului burg toscan listat UNESCO. Scrise în
același stil pamfletăresc, altele poartă alte dedicații sau
explicații, cum ar fi aceea anexată textului puțin deșănțat
în ritm ero(t)i-comico-satiric postmodern, Papă-Lapte,
ministerial unde, pe lângă scrierea improprie limbii
române a substantivului lactat (lapte) cu majusculă,
mai apar câteva imprecizii, de data aceasta de ordin
istoric: „ex-ministrul” luat în balon de poet nu se numea
„Tărtărescu” ci întocmai cum „a sa consoartă frumoasă
foc” și comanditară a lucrării de artă monumentală
modernă, președinta Societății „Liga Națională a
Femeilor Gorjene”, corect Tătărăscu, ortografiat în epocă
doar/și Tătărescu (cuplul Gheorghe/Guță, respectiv
Arethia; or, până și Gheorghe Tattarescu era alticineva,
pictorul!); inaugurarea a avut loc la 27 octombrie 1938,
nu „în 1937”; „Coloana Infinitului” nu este citată și
cu cel de-al doilea nume al său atribuit și universal
acceptat, acela de „Coloana fără sfârșit” – fapte ce aduc
grave știrbiri ținutei științifice a ansamblului, în întregul
său deopotrivă spiritual și ironic. Poate că zeflemeaua
auctorială sare puțin pârleazul, dar premierul Gh.
Tătărescu a cedat presiunilor Moscovei sovietice când
a pus capăt României Mari prin evacuarea fără vărsare
de sânge a teritoriilor Basarabiei, Herței și Bucovinei
de Nord, în pandant la dezinteresul Germaniei naziste
față de Europa de Sud-Est, implicit și față de România,
manifestat pe fondul abandonului francez & britanic
deodată cu ocultele note adiționale ale celebrului, azi,
Pact Molotov-Ribbentrop sau Pactul Stalin-Hitler,
semnat la Moscova în data de 23 august 1939: „Să ai
șira spinării// nu e treaba ta, însă a ta draga mea jinduie/
cu înflorită gură după verticalitate!/ [...] Buzele pline ale
multimploratei// te implor, draga mea! rămân goale”
(subl. autorului, p. 18).
Nu lipsesc notele aparent «neserioase» cu care
Seiler ia în derâdere cu maximă seriozitate, în fondul
ironic al abordării, aspecte imorale, condamnabile, ale
vieții sociale și implicit scriitoricești-artistice precum,
între multe alte texte, și în: Măsuri împotriva mizeriei
(p. 31); O carieră asigurată (p. 59); sau Eul poetic
disciplinat (pp. 55-56). Dincolo de răceli ardente și
înfierbântări trecute prin refrigerent – deja comentate
–, umorul de urs hâtru, fabulos ironic/autoironic și cu
adresă difuză, asezonat cu un complex de superioritate
amiabilă i-a rămas, de la tinerețe până în prezent,
fidel lui Hellmut Seiler: „Cine vrea să ajungă departe/
Devreme deja își tocmește o gură ca melița.// Fă-ți de
rahat aproapele/ Ca pe tine însuți.// Lipsa de demnitate
a omului/ Este indispensabilă” (Abecedar românesc, p.
30); ori: „1998: zeamă de fasole sârbească/ 1999: zeamă
de fasole/ 2000: fără zeamă” (Evoluția listei de bucate în
restaurantele din Balcani, p. 41); sau: „se pare stimate
colega/ că sunteți iarăși/ într-o fază neproductivă/ văd
că/ scrieți poezii” (Încurajare, p. 57) și aici rezidă
funcția de catharsis a poesiei sale, cum și bucuria de a-l
citi.
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Maria ZINTZ
Album Sava Henția
Evidențiez în primul rând frumoasa idee de a
îmbogăți patrimoniul muzeal din Sebeș cu un număr cât
mai mare de lucrări ce-i aparțin pictorului Sava Henția, atât
cât a fost posibil. Și apoi organizarea unei ample expoziții
a artistului care s-a născut la Sebeșel, nu departe de orașul
Sebeș. A fost un deziderat ce face cinste acelor intelectuali
de recunoscută calitate profesională, care l-au inițiat și
l-au dus la bun sfârșit: Îmbogățirea colecției muzeului,
organizarea unei ample expoziții și tipărirea unui album.
Remarc calitatea albumului, hârtia care pune
în valoare materialul tipărit și în special calitatea
reproducerilor după lucrările unui artist care a pictat în
secolul al XX-lea. A fost tipărit la Editura și Tipografia
Mega din Cluj-Napoca în 2018, concepția grafică
aparținând lui Călin Anghel, iar coperta lui Călin Șuteu.

Cuvântul înainte îi aparține lui acad. Marius
Porumb, care apreciază că „Muzeul Municipal „Ioan
Raica” din Sebeș a organizat în acest an (2018, n. n.) mai
multe manifestări expoziționale dedicate pictorului Sava
Henția, în cadrul proiectului cultural Sava Henția din nou
acasă. Proiectul a fost implementat la Centrul Cultural
„Lucian Blaga”, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” din
Sebeș, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, Asociația „Arte Transilvaniae Romania”
din Cluj-Napoca (...)”. În continuare, e prezentată pe scurt
viața lui Sava Henția, care s-a născut la 1 februarie 1848.
Fiu de preot, a urmat după cursurile școlii comunale din
Sebeș, studiile la Școala de Belle Arte din București, unde
i-a avut profesori pe Gheorghe Tattarescu și Theodor Aman.
La București, unde a ajuns în anul 1862, a fost angajat ca
ajutor la retușarea fotografiilor în atelierul fotografului
Zaharia Dănciulescu, o rudă apropiată a mamei sale. În
1871 a obținut o bursă la Ecole Nationale Superieure des

Beaux-Arts din Paris, unde a urmat cursuri sub îndrumarea
pictorului academist Alexandre Cabanel până în 1873.
La Paris a participat la mai multe expoziții ale Salonului
Oficial, lucrările sale fiind apreciate.
Marius Porumb remarcă faptul că: „consacrarea
s-a produs la București, fiind recunoscut ca un excepțional
portretist, dar și ca artist care a pictat scene de inspirație
istorică, peisaje, scene de gen, naturi moarte, creația sa
resimțind unele influențe ale curentelor europene. La
București, a realizat pictura tavanului Teatrului Național
(distrus în timpul războiului). A împodobit cu decor mural
Casa Vernescu, în 1894, cu frescă bisericile din Milcov
și Brebu, biserica ortodoxă veche din Sebeș. Sava Henția
a pictat și icoane și iconostase la bisericile din Vințu de
Joș și Răhău, icoane la Sibiel și Săsciori”. Este menționată
și participarea artistului la Războiul de Independență,
împreună cu Nicolae Grigorescu, Carol Popp de Szatmary,
G. D. Mirea, Isidor Sălăgescu, ca reporteri de război.
Pictorul Sava Henția, deși a murit la doar 56 de
ani, în 1904, a lăsat în urma sa o valoroasă operă, „de o
mare diversitate, ce exprimă modernitate și o remarcabilă
conectare cu lumea artistică contemporană. Bogata sa
activitate artistică se află în patrimoniul unor importante
instituții muzeale din țară: Muzeul Național de Artă al
României, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”,
Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Muzeul Municipal
„Ioan Raica” din Sebeș” (Marius Porumb).
Muzeograful dr. Călin Anghel, lector universitar
la Universitatea din Alba Iulia, aduce precizări în legătură
cu proiectul Sava Henția din nou acasă: 170 de ani de
la nașterea artistului, câștigat de Muzeul Municipal
„Ioan Raica”: „Prin derularea acestui proiect, instituția
organizatoare și cele partenere și-au propus să marcheze
într-o manieră modernă și profesionistă cei 170 de ani care
au trecut de la nașterea unuia dintre cei mai importanți artiști
plastici români ai secolului al XIX-lea. Principala activitate
a proiectului a fost realizarea unei expoziții aniversare
dedicată lui Sava Henția (...). Poate cel mai important
câștig al întregului demers a fost readucerea către publicul
vizitator a patru lucrări (ulei pe pânză) semnate de Sava
Henția: Portret de bărbat - dr. Krasser (1881), Portret de
bărbat - Primarul Maxim din Pianu de Sus (1899), Portret
de bărbat (1876), Portret de bărbat - Al. Lahovari (1900),
pe care muzeul din Sebeș le deține, dar nu au fost expuse
niciodată din cauza stării lor de conservare și care au fost
restaurate cu această ocazie, grație finanțării oferte de
AFCN. În scopul promovării evenimentului, a artistului și a
colecției cu operele acestuia, s-au organizat două expoziții
temporare la Alba Iulia și la Cluj-Napoca și s-a făcut un
film documentar care a fost difuzat la început în mediul
online. S-a editat și tipărit, de asemenea, un catalog de
expoziție care cuprinde toate operele lui Sava Henția din
colecția de artă a Muzeului din Sebeș”.
Capitolul dedicat creației pictorului, Succintă
prezentare a vieții și activității lui Sava Henția (18481904), este scris de Cornel Tatai Baltă. Un moment care
l-a marcat inevitabil pe Sava Henția a fost acela când
și-a pierdut auzul. S-a îmbolnăvit de febră tifoidă și i s-a
administrat un tratament excesiv cu chinină, în urma căruia
a surzit. Se punctează perioada în care a frecventat Școala
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de Arte Frumoase din București, îndrumat de Theodor
Aman și Gheorghe Tattarescu, apoi perioada în care, ca
urmare a primirii unei burse, a studiat la Paris, avându-l
profesor la Academia de Belle-Arte pe Alexandre Cabanel.
În anul 1872 a expus la Paris Nuntă țărănească, cu care a
participat și la București, la Expoziția artiștilor în viață. În
anul 1873 a expus din nou la Paris lucrarea Psyche părăsită
de amor, cu care a participat și la București, obținând o
medalie „pentru compoziție mitologică”.
Începând din 1875, a fost profesor de desen și
caligrafie la „Elena Doamna”, dar și la alte alte școli din
București. Se menționează și faptul de a fi participat la
Războiul pentru Independență din 1877-1878, ca pictor
atașat al Statului Major. Pentru lucrările executate cu
acel prilej a primit Medalia „Bene-Merenti”, clasa a II-a.
Aceeași medalie i s-a decernat în 1882 pentru compoziția
istorică Intrarea lui Traian în Sarmisegetuza. Cornel Tatai
Baltă menționează că opera bogată a lui Sava Henția
însumează peste 500 de compoziții mitologice, alegorice,
istorice portrete, scene de gen, naturi statice, flori, subiecte
animaliere, peisaje. Tehnicile folosite sunt ulei, acuarelă,
desen în tuș, creion. Muzeul Municipal din Sebeș deține 44
de lucrări. Autorul observă că Sava Henția a fost un pictor
academist care a considerat că idealul de frumusețe trebuie
căutat în arta antică și renascentistă. A fost preocupat în bună
măsură de compoziții mitologice, alegorice, de inspirație
istorică. Este importantă observația că în timpul studiilor
de la Paris, Sava Henția, deși a fost elevul lui Alexandre
Cabanel, s-a îndreptat și spre Pièrre-Paul Prud’hon, a cărui
operă este mai aproape de sensibilitatea modernă decât de
concepția clasică. Pictorul român a preluat de la acesta o
anumită notă lirică și predilecția pentru trupurile delicate
de adolescente. Pânza Psyche părăsită de amor, pictată de
Sava Henția, a fost expusă la Paris ca pandant al lucrării lui
Prud’hon Psyche purtată de zefiri (1808).

Se precizează că „de-a lungul carierei sale, Sava
Henția a abordat adeseori subiecte semnificative din istoria
poporului român: Intrarea lui Traian în Sarmisegetuza
(1870), Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (1870),
Luarea Sarmisegetuzei (1870) etc. Istoricul de artă remarcă
în special Izgonirea turcilor la 1594 din Giurgiu, străbătută
de un nedezmințit suflu romantic. Merită atenția noastră
și lucrările create ca pictor atașat, în timpul Războiului

93

de Independență. Stau mărturie în acest sens lucrări ca
Întâlnirea, În tabără, Gara de mărfuri, Potcovirea cailor,
Roșior, Cai și corturi, Bivuac, Ostași odihnindu-se,
Transport de provizii pe front, Scenă din Războiul pentru
Independență. Uleiul pe pânză Bivuac constituie o lucrare
expresivă, perfect compusă. Dealtfel, Ion Frunzetti a spus
despre această lucrare în Arta românească în secolul XIX
(în 1991, pag. 363): „Scena este, în ansamblul ei, perfect
compusă, atât pictural, cât și ca episod dramatic. Peisajul este
animat de forfota pașnică a răgazului provizoriu, gustat din
plin, caracteristic pentru taberele ce n-au ajuns încă în prima
linie. Activitățile variate ale grupurilor și minuțiozitatea
cu care fiecare personaj reprezentat, oricât de distanțat de
primul plan, pare studiat pentru a fi încorporat în ansamblu,
cu gesturile și atitudinea sa specifică, dau întregului câmp
vizual o veridicitate sporită și denotația exactă a luminii,
ce ne indică și ora din zi și starea atmosferei din momentul
când se petrece scena”. Iar Cornel Tatai Baltă adaugă că
„Picturile, acuarelele, desenele consacrate Războiului de
Independență nu reprezintă doar însemnate documente
de epocă de o mare autenticitate, ci creații originale, care
îmbogățesc patrimoniul artistic al țării noastre. Experiența
dobândită în anii războiului determină o schimbare a
viziunii academice a pictorului, acesta „văzându-se nevoit
să abordeze noi mijloace de expresie, notația rapidă dar
fidelă înlocuind elaborarea minuțioasă și lentă”. Tematica
luată din realitatea înconjurătoare se diversifică, iar
subiectele mitologice apar cu totul întâmplător”.
Autorul evidențiază tabloul Odaliscă, dar și
portretele pictate de Sava Henția, acesta fiind considerat un
valoros portretist. Ele erau create uneori după modele, dar
adeseori erau transpuneri în ulei ale unor fotografii. Modul
lor de compunere era în general același, fiind preferat
bustul, paleta cromatică restrânsă, fundalul întunecat,
factura minuțioasă, linsă. Sava Henția a pictat, deopotrivă,
portrete ale unor persoane contemporane, de o valoare
artistică incontestabilă. Din ele transpare viața inetrioară
a personajelor, caracterele lor. Merită să fie menționate
portretele: Italianca (1872), Soția artistului (1874),
Ministrul Vernescu (1871 - 1879), Al. Papiu Ilarian (1878),
Ion Heliade Rădulescu (1880), Doctorul Carol Davila
(1884), Iulia Hasdeu (1889), Victor Cioflec (1900) etc.
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Istoricul de artă observă că: „Și alți membri
ai familiei pictrorului, ori persoane din anturajul său, au
pozat în vederea efectuării de portrete. Și de data aceasta,
artistul dovedește o deplină înțelegere față de năzuințele
și păsurile acestora. O reală afecțiune manifestă față de
copiii săi, relevându-le gingășia și inocența, direcție în
care îl premerge pe Nicolae Tonitza. În tușe rapide, libere,
vibrante îi prezintă pe: Aurelia și Virgil (1894), Aurelia
(1894 - muzeul din Sebeș), Virgil (1898 - muzeul din
Sebeș) etc. De asemenea, se apropie cu multă înțelegere de
oamneii în vârstă și de cei nevoiași: Bătrân stând (1880? muzeul din Sebeș), Bătrân cioban (1892), Cerșetor (1899)
ș. a. Adeseori, personajele feminine sau cele masculine sunt
îmbrăcate în costume populare specifice zonei Sebeșului,
semn că artistul era mândru de obârșia sa transilvană:
Țăran (1883 - muzeul din Sebeș), Fată torcând (1884) ș.
a. Sava Henția a pictat izbutite scene de gen (care tratează
îndeletnicirile zilnice, cum poate fi considerată și pânza
mentionată anterior). Femeia cu scrisoarea, datată în
1874, cucerește privitorul prin desenul expresiv și lumina
învăluitoare a formelor. (...) O cromatică și o eleganță
asemănătoare întâlnim mai târziu în lucrarea Plimbarea
de Eduard Manet. Într-un moment de acalmie din timpul
Războiului de Independență, artistul prezintă, printre altele,
un Turc fumând narghilea (1877 - muzeul din Sebeș). (...).
Artistul s-a simțit atras, de asemenea, de forfota oamenilor
și animalelor din târguri, precum fusese și Ion Andreescu.
O mostră concludentă în această direcție o reprezintă pânza
cu titlul Târg (1882 - muzeul din Sebeș). (...). Sava Henția
manifest interes și față de pictura animalieră. Foarte reușită
ni se pare, în această privință, pânza ce reprezintă Capre
(1892 - muzeul din Sebeș). Blândele animale, redate cu
multă naturalețe, se înscriu într-un peisaj luminos, care
denotă că artistul a fost sensibil la sugestiile picturii de
plein-air. Peisaje propriu-zise (care să nu mai fie doar
fundaluri la anumite scene), Sava Henția execută începând
din vremea Războiului de Independență. Între lucrările sale
cele mai importante de acest tip se află: Cheile Doftanei
(1879), Moară (1881), Joagăr (1882), Peisaj de munte
(1887), Uliță de sat (1888), Mănăstirea Brebu (1891) unde va picta ulterior și Luchian, sau cele două nedatate
din 1902-1903 și 1903-1904. (...). Atât în tinerețe, cât și
la sfârșitul secolului al XIX-lea, Sava Henția înzestrează
cu icoane sau picturi murale bisericile din Sebeșel, satul
său natal, Săsciori, Răhău, Vințu de Jos și Sebeș. Aceste
lucrări de artă religioasă sunt tratate cu minuțiozitate, fiind
folosite cu precădere culorile roșu, albastru și verde (...).
Sava Henția a fost unul dintre cei mai însemnați artiști
români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lăsând
moștenire poporului său o operă valoroasă, amplă și variată
din punct de vedere al temelor, tehnicilor și al modalităților
de interpretare întrebuințate. Alături de Theodor Aman,
Nicolae Grigorescu și Ion Andreescu, a contribuit și el la
plămădirea artei românești moderne”.
În ultimul capitol, Colecția Muzeului Municipal
„Ioan Raicu” din Sebeș, este urmărit istoricul formării
colecției muzeale cu lucrări de Sava Henția, capitolul fiind
semnat de dr. Radu Totoianu, director al Muzeului „Ioan
Raica” din Sebeș și cadru universitar la Universitatea din
Alba Iulia: „Primul pas în acest sens a fost făcut încă din

anul 1959, când au fost cumpărate nu mai puţin de şase
tablouri de la Ecaterina Erdt (Portret de femeie muribundă
- 1899, Portret de bărbat - I. Pototki din Sebeşel - 1878,
Portret de femeie - soția lui I. Pototki din Sebeşel - 1878,
Portret de husar - 1896, Portret de femeie - 1875, Portret
de femeie - 1896). Achiziţiile au continuat, iar în anul 1963
a fost cumpărată lucrarea Portret de bărbat - dr. Krasser
(1881) de la Gertrud Acker. Doi ani mai târziu, în 1965,
au fost achiziţionate alte trei pânze, două de la Oană Lucia
- Portretul protopopului Ioan Tipeiu - 1896 şi Portretul
Ecaterinei Tipeiu - 1896, iar una de la Ecaterina Erdt Secuianca - 1898.
Dorindu-se impulsionarea demersului de
constituire a unei importante colecții în anul 1966, la sediul
muzeului sebeșean a fost organizată o expoziţie temporară
care reunea lucrări semnate de Sava Henţia aflate atât în
patrimoniul propriu, cât şi în proprietatea unor persoane
particulare din Sebeş şi din localităţile învecinate (Răhău,
Vinţu de Jos, Pianu de Sus şi Sebeşel). Eforturile au
continuat şi s-au intensificat, iar în 1967 a fost angajată
o specialistă care avea între atribuţii şi repertorierea
lucrărilor artistului plastic existente atât în muzee, cât mai
ales în proprietatea unor particulari. Deţinătorii acestora au
fost contactaţi şi rugaţi să transmită muzeului informaţii
cât mai detaliate despre lucrările deţinute, însoţite şi de
câte o fotografie.
În acelaşi an au fost achiziționate alte patru, două
de la E. Catuțiu din Cluj-Napoca (Portret de bărbat - 1899
şi Portret de femeie - 1899), şi două de la Grozea Nicolae
din Ploieşti (Portret de bărbat -1883 și Portret de femeie 1883). În anii următori, în patrimoniul muzeului din Sebeş
au intrat noi lucrări semnate de Sava Henția (Turc fumând
narghilea - 1877, Scenă din Războiul de Independență
- 1897, Portetul lui Virgil Cioflec - 1903, Portretul
ministrului Vernescu - 1875, Portret de femeie(soția
ministrului Vernescu) - 1875, Bătrân stând - 1872, Plug cu
boi la arat - 1899, Târg din Ardeal - 1892, Capre - 1892
etc.), colecția îmbogățindu-se constant. (...). În anul 1979,
numărul lucrărilor a crescut semnificativ în urma deciziei
Consiliului Culturii de a transfera la muzeul din Sebeș 11
lucrări semnate de Sava Henția, între care erau și portrete
ale unor membri ai familiei acestuia (...). În prezent, în
colecția „Sava Henția” a Muzeului Municipal „Ioan Raica”
din Sebeș se află 44 de lucrări (33 - ulei pe pânză, 6 - ulei pe
carton, două acuarele, un desen și o lucrare pe lemn) dintre
care 32 sunt portrete, două - naturi statice, iar celelalte sunt
scene de gen și istorice, ele fiind reprezentative pentru
activitatea pictorului între anii 1870 și 1902”.
După Bibliografia orientativă sunt ilustrate
cele 45 de lucrări din colecția muzeului, într-un catalog
care cuprinde la fiecare lucrare, pe lângă datele tehnice,
și bibliografia, și expozițiile la care a participat. Remarc,
din nou, calitatea tipografică a imaginilor, a întregului
album, atenția acordată redactării și tipăririi materialului în
legătură cu Sava Henția.
______
* Tipărit cu ocazia organizării expoziției Colecția Sava
Hențiala Muzeul Municipal din Sebeș: 170 de ani de la
nașterea artistului.Coordonatori: Cornel Baltă Tatai, Călin
Anghel, Radu Totoianu

talmeș-balmeș

Premiile Nepotului lui
Thoreau
„Degeaba
confirmi
la
nivel național, dacă nu confirmi la
Insomnia” (Stelian Müller) e una din
afirmațiile fondatoare ale clubului de
lectură clujean Nepotuʼ lui Thoreau.
Mai mult sau mai puțin autoironică,
fraza are acoperire: dezbaterile de la
Nepot nu țin cont de prestigii și de
ierarhii oficiale, ci tratează cu spirit
neconcesiv orice autor invitat. Se
zvonește, de altfel, că scriitorii care
nu pot gestiona critica directă ocolesc
și invitațiile organizatorilor… De
aceea, premiile anuale Thoreau au
o încărcătură specială: ele nu sunt
doar garanții ale valorii, ci și ale
neînregimentării de grup și de direcție.
Sunt, poate, cele mai nonconformiste
premii literare de azi. Anul acesta, un
juriu alcătuit din Mihnea Bâlici, Rareș
Moldovan, Horváth Benji, Karácsonyi
Zsolt, Szántai János, Ștefan Baghiu,
Ovio Olaru a acordat, în 11 decembrie,
următoarele premii: proză, Lavinia
Braniște, pentru romanul Sonia ridică
mâna; poezie, Elena Vlădareanu,
Minunata lume Disney; debut în proză,
Oana Uiorean, pentru romanul Aporia
(Dezbărații); debut în poezie, Jesica
Baciu, pentru volumul Jes; premiul
pentru literatură maghiară, Botond
Fischer, pentru volumul Tavasz lesz,
Corina (Va fi primăvară, Corina).
(A.G.)

Premiile Sofia Nădejde
Pe data de 11 Noiembrie
2019, a avut loc Gala premiilor Sofia
Nădejde pentru Literatură Scrisă de
Femei. Juriul format din Grațiela
Benga, Cosmin Ciotloș, Bogdan Coșa,
Mihai Iovănel, Andreea Mironescu
și Adriana Stan au premiat cele mai
bune cărți semnate de scriitoare la
următoarele categorii: Poezie, Proză,
Debut Poezie, Debut Proză. Alături de
aceste premii, s-a decernat și Premiul
Special pentru Inovație și Contribuții
Deosebite Aduse Literaturii. Ediția de
anul acesta, categoriile Debut Poezie și
Debut Proză au fost susținute financiar

de Goethe Institut, așadar premiile
au preluat numele de Premiul DLITE
pentru Debut în Poezie și Premiul
DLITE pentru Debut în Proză.
Pentru categoria Poezie,
cărțile nominalizate au fost: Fraht
(Rodica Draghincescu, Casa de Editură
Max Blecher, 2018), 40. să înceapă
jocurile (Cristina Ispas, frACTalia,
2018), Soldat. Umbre ale trecutului pe
câmpul de luptă (Angela Marcovici,
frACTalia, 2019), Berlin (Kriszta
Szöcs, Nemira, 2019), Thanato Hotel
(Livia Ștefan, Casa de Editură Max
Blecher, 2019), iar volumul desemnat
câștigător a fost cel semnat de Cristina
Ispas.
Pentru categoria Proză,
cărțile propuse pentru premiu au
fost: Părinți (Diana Bădica, Polirom,
2019), Cine locuiește la subsol,
(Diana Geacăr, Paralela 45, 2018),
Noaptea dintre lumi (Irina Georgescu
Groza, Nemira, 2018), Cartea
Numerilor (Florina Ilis, Polirom,
2018), Ca și cum nimic nu s-ar fi
întâmplat (Alina Nelega, Polirom,
2018), iar câștigătoare a fost Diana
Bădică.
Pentru categoria Debut
Poezie, cărțile nominalizate au fost:
Jes (Jesica Baciu, Nemira, 2019),
Noțiuni elementare (Irina-Roxana
Georgescu,
Cartea
Românească,
2018) și Acordor de teremin (Daniela
Hendea, frACTalia, 2018). Premiul
DLITE pentru Debut în Poezie a fost
acordat volumului Jes semnat de
Jesica Baciu.
La categoria Debut Proză,
au fost nominalizate cărțile: Papa
Nicolau și alte povestiri foarte, foarte
scurte (Roxana Dumitrache, Polirom,
2019), Aporia (Dezbărații) (Oana
Uiorean, frACTalia, 2019) și Trilogia
sexului rătăcitor (Cristina Vremeș,
Humanitas, 2019). Volumul câștigător
al Premiului DLITE pentru Debut în
proză a ajuns la Cristina Vremeș pentru
Trilogia sexului rătăcitor.
Cum pentru ediția din acest
an a Premiilor Sofia Nădejde s-a
alăturat și publicația scena.ro, un
premiu pentru dramaturgie a mers
către Maria Manolescu.
De
asemenea,
Adriana
Babeți a primit Premiul Special pentru
o Literatură fără Granițe. (S.P.)
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„Orice lamentație este în
sine lamentabilă”
Una dintre cele mai lucide
scanări a locului literaturii în raport cu
sine, cu disciplinele umaniste și lumea
de azi îi aparține lui Mircea Martin.
Exilul literaturii, articol amplu apărut
în nr. 996 al Observatorului cultural,
din care transpare nu atât o revoltă,
cât o amărăciune, probabil acutizată în
ultimii 10 ani, de când e tot mai clară
marginalizarea literaturii, reducerea
drastică a „importanței și portanței”
edificatoare a acestei discipline cu o
lungă tradiție formatoare în spațiul
european și american, înglobată
acum studiilor culturale, e genul de
articol care ar fi trebuit să declanșeze
o dezbatere serioasă de idei. Dar,
exceptând câteva distribuiri, aprecieri
și comentarii lapidare în social media,
reacțiile se lasă, încă așteptate. Ceea
ce, în fond, confirmă ipoteza eseistului:
iubitorul de literatură e, întocmai ca
literatura însăși, tot mai singur, iar
dialogul e înlocuit de monolog, criticul
simțindu-se un Don Quijote conștient
de ridicolul poziției sale de avocat al
literaturii. Firește, tot autoironia e
salvatoare în astfel de situații când
diagnosticul e atât de grav, când busola
estetică a omenirii e atât de serios
bruiată de parcă s-ar fi inversat polii
magnetici. Și, la drept vorbind, ei
chiar s-au inversat, încât o busolă care
să valideze valoarea estetică a unei
producții literare tinde să devenă de-a
dreptul inutilă.
Nici nostalgic, nici bovaric,
dl. Mircea Martin aruncă mănușa cu
eleganța sa binecunoscută, iar Vatra ar
putea-o prinde, găzduind o adevărată
dezbatere pornind de la temele
provocatoare lansate de domnia sa și,
astfel, eseul atât de ofertant ideatic să
beneficieze de receptarea pe care o
merită. Deocamdată, doar o mică notă
de talmeș-balmeș care nu are nicio altă
pretenție decât de a saluta un eseu de
excepție, marca autorului Dicțiunii
ideilor. (C. T.)

contra-tolle
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   Emilian GALAICU-PĂUN
  Două sonete (ne)pereche

Prima
decorație primită:
Stima
Culturală, oferită
mi-a fost
cu gesturi
grăitoare,
despre cost,
și cu măsuri

Poezia de
după poezie
(aș vrea eu de,
înțeleasă să fie!)
ce-Mi aparține,
păstrează imagini
din lumina-Mi proprie
în multe pagini,
precum o cerea
post-modernismul,
că asta-i esența –

de siguranță,
anume,
ca să nu mai scot pe piață
alte volume.

după cum remarca
și parodistul
Lucian Perța.

(le)-Am dat țeapă!

E finita la comedia!
		

La mormântul lui N. Steinhardt

în lectura lui Lucian PERȚA

La Hordou

