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D. P[curaru
Cum se preg[te;te un Centenar sau cum se rateaz[ un Centenar?
~n s[pt[m]nalul Solsti\iu, (nume ce nu are
absolut nicio leg[tur[ cu sf]r;itul anului masonic),
publica\ie ap[rut[ la 10 ianuarie 1990, urm]nd buna
tradi\ie ardeleneasc[ na\ional-\[r[nist[, grecocatolic[, istoricul literar Nae Antonescu publica o
serie de articole intitulate sugestiv, ;i optimist,
“Revizuiri necesare”.
Istoricul literar `ndemna, ;i spera, la o revizuire
imediat[, nu neap[rat radical[, cu unelte strict
literare, a literaturii celor patru decenii de
comunism.
Nu doar operele se impuneau a ﬁ revizuite, ci ;i
oamenii. Reviziuiri, mai mult sau mai pu\in
necesare, s-au operat pe ici, pe colo. Unde nu a
intervenit critica, ;i-a f[cut treaba uitarea.
Dac[ anticomunismul nostru funciar nu a reu;it
s[ scoat[ la lumin[ mon;tri, nici m[car `n literatur[,
s[ ne str[duim s[ scoatem `n fa\[ ﬁgurile luminoase.
O astfel de ﬁgur[ luminoas[ a fost istoricul literar
Nae Antonescu. B[tr]nul nostru maestru, cel ce ;tia
totul despre revistele ;i ziarele interbelice, s-a stins
din via\[ cu regretul c[ revizuirile necesare nu s-au
produs nici `n literatur[, nici `n via\a politic[.
N[scut la 18 decembrie 2021, `n mod logic 2021
trebuie s[ ﬁe anul Nae Antonescu. Evident pentru
zona pe care a cercetat-o, respectiv, scriitorii, presa
;i revistele din Transilvania. Cum i se va preg[ti
centenarul, cine se va ocupa de preg[tirea lui, nu
;tiu.
M[ g]ndeam la acest lucru `n timpul colocviului
“Nicolae Manolescu - 80”. De fapt, nu ;tiu dac[
rom]nii au voca\ia marilor celebr[ri. ~n general nu
avem un foarte dezvoltat cult al str[bunilor. Se merge
direct la daci, `n fond o abstrac\ie, ;i problema este
ca ;i rezolvat[. Patriotard ;i militarizat, cultul eroilor
este consﬁscat de politicienii de ocazie. Binevenite
pentru copii, depunerile de coroane, fanfarele,
prezentarea g[rzii de onoare, sunt printre foarte
pu\inele manifest[ri publice cu caracter repetitiv.
Cum se organizeaz[, sau cum nu se organizeaz[
un Centenar, am v[zut `n 2018. Frunz[rind presa
vremii, se poate u;or consta c[ s[rb[torirea a zece
ani de la Unirea din 1918 s-a prelungit ;i `n anul
1929. Peste al\i zece ani, `n 1938, manifest[rile s-au
`ntins p]n[ `n 1939.
Cu toate c[ ultimele teritorii au fost eliberate `n
1919, Centenarul Rom]niei s-a terminat brusc. Cei
aﬂa\i dincolo de linia de demarca\ie - din
Maramure; p]n[ `n Timi; - aveau toat[ `ndrituirea

s[ continuie s[rb[torirea Centenarului ;i pe
parcursul anului 2019.
Cum se preg[te;te centenarul unui om de
cultur[? Ne apropiem de `mplinirea unui secol de la
na;terea celor care au v[zut lumina zilei dup[ 1920.
Domnul :ora ne-a sc[pat de aceast[ grij[. :i-a
s[rb[torit singur centenarul. La fel cum a f[cut, cu
ani `n urm[, sculptorul Ion Irimescu sau Neagu
Djuvara.
Un alt mare artist, pictrorul Muhi Alexandru,
mai avea un an p]n[ s[ ating[ suta de ani, `ns[
prim[ria Cluj `;i f[cuse datoria acord]ndu-i titlul
de cet[\ean de onoare.
Rat[m centenar dup[ centenar. Rat[m marcarea
unor date rotunde, 120- 130-140 -150 de ani de la
na;terea sau moartea unor mari personalit[\i.
~ntr-o cultur[ con;tient[ de valoarea ei, se cuvine
s[ se marcheze, simbolic, toate datele rotunde. ~n
felul acesta se face trecerea de la cultur[ la civiliza\ie.
S-ar p[rea c[ nou[ nu ne este dat s[ avem dec]t mici
culturi, nicidecum o mare ;i unic[ civiliza\ie.
C]nd, la Satu Mare, s-au marcat 300 de la
na;terea lui Grigore Maior, aveai senza\ia, ;i
m]ndria, c[ apar\ii unei culturi seculare, ;i c[ ai f[cut
pasul de la cultur[ la civliza\ie.
Un centenar s-a pierdut chiar anul acesta<
centenarul celui mai mare poet n[scut `n jude\ul
Satu Mare, Ady Endre ( 22 noiembrie 1877- 27
ianuARIE 1919). A;adar anul acesta, s-a `mplinit
suta de ani de la moartea lui, survenit[ la
Budapesta.
Cu siguran\[, `n literatura rom]n[,
cu excep\ia lui Eminescu, `n jurul unui poet nu s-a
dezvoltat un cult asemeni celui de care are parte Ady
Endre.
Autodeﬁnindu-se ca voce a maghiarit[\ii,
moartea poetului Ady Endre, survenit[ `ntr-un
moment de cump[n[ pentru o \ar[ ce pierduse nu
doar r[zboiul, ci trecea ;i prin focurile unei revolu\ii,
reaprindea speran\a intelectualit[\ii progresiste a
maghiarilor care visau o Ungarie mare ;i liber[, `n
care na\ionalit[\ile s[ ﬁe egale.
C];tig]ndu-;i, prin scris, statutul de exponent al
liberalismului, de voce a maghiarimii doritoare de
libertate, `nfocat sus\in[tor al unei Ungarii m[re\e ;i
libere, Ady Endre, grav bolnav, a avut un sf]r;it
demn de un martir.
~ntr-o Budapest[ ce sim\ea nevoia unui nou
`nceput. ~nmorm]ntarea poetului, pentru maghiari,
a avut acela;i impact ca 1 decembrie de la Alba Iulia
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pentru rom]ni, c[p[t]nd imenisunile unor funeralii
na\ionale, cu zeci ;i zeci de mii de participan\i. Ce
poet nu ;i-ar dori o astfel de `nmom]ntare?
Cu toate acestea, `n 2019 maghiarii nu au sim\it
imboldul de a marca foarte zgomotos trecerea celor
o sut[ de ani de la moartea poetului. S[-;i ﬁ pierdut
Ady Endre aura de poet al libert[\ii ;i voce a
mghiarimii doritoarea de liberatate? Casa memorial[
Ady Endre din comuna C[ua;, jude\ul Satu Mare,
este vizitat[ anual de peste 10 000 de persoane,
conform biletelor v]ndute. Num[r aproximativ egal
cu vizitatorii casei memoriale Eminescu de la
Ipote;ti.
Apari\ie miraculoas[ `n peisajul cultural ;i politic
de la `nceputul veacului 20, Ady Endre a fost unul
dintre publici;tii progresi;ti, iar poezia lui s-a mulat
pe suferin\ele omului, nu doar ale maghiarului de
r]nd, ci ;i ale altor neamuri. “C]ntecul iacobinului
maghiar” r[m]ne emblematic pentru poezia lui,
pentru g]ndirea lui social[, politic[ ;i, dac[ vre\i,
istoric[< O mie de voin\e amor\ite/ De ce s[ nu se
fac[, d]rz[, una?/ Jalea maghiar[, slav[ sau valah[,/
Aceea;i jale e `ntotdeuna./ /C]nd oare ne vom da
odat[ m]na?/:i c]nd vom spune una-n gura mare,/
Maghiari ;i nemaghiari, deopotriv[/C[lca\i, de un
mileniu, `n picioare? ( Traducere Gabriel Georgescu)
Tot anul acesta, desigur tot la Satu Mare, s-a ratat
marcarea a 140 de ani de la na;terea pictorului Aurel
Popp ( 30 august 1879 - 8 august 1960).
Dup[ ce am amestecat bine cultul str[bunilor, a
eroilor, scriitori rom]ni ;i maghiari, revizuiri
necesare, centenare ;i case memoriale, constat c[ nu
am f[cut altceva dec]t s[ ampliﬁc `ntreb[ri de genul
cum se preg[te;te un centenar sau dac[ sunt
necesare “revizuirile”.
O “revizuire” `n sensul celor cerute de Nae
Antonescu am `ncercat s[ fac lucr]nd vreo ;ase ani
la albumul-monograﬁe Aurel Popp. ~n primul r]nd
trebuia demonstrat, respect]nd spiritul ;i litera
documentelor, c[ omul ;i artistul Aurel Popp nu era
a;a cum `l prezentaser[ Raoul :orban ;i Banner
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Zoltan `n pseudomonograﬁa ap[rut[ `n 1968. ~nsu;i
artistul, dup[ ce o citise, `n 1957, le-a interzis s[ o
publice.
Un exemplu< “Dup[ Eliberare scriau cei doi critici de art[ - Aurel Popp se sim\ea
conﬁrmat de istorie. Vr]nd parc[ s[-;i a;eze pe
temeiuri noi pictura, pe care o pl[nuia pe m[sura
vremurilor noi, , ;i s[-;i aﬁrme inten\ia de a r[m]ne
prezent `n mi;carea artistic[...” etc. etc. ~n realitate,
realitate pe care o cuno;teau foarte bine ;i cei doi
biograﬁ, Aurel Popp `ncepea `n 1946 seria de lucr[ri
“Cina de tain[“ ;i trimitea scrisori c[tre priteni de a
duritate ie;it[ din comun, la adresa “ noilor vremuri”.
Pozi\ia lui Aurel Popp fa\[ de comunism era
foarte clar[ imediat dup[ 1945. O `nregistrare din
1959 este mai mult dec]t ediﬁcatoare. :i despre astfel
de revizuiri pozitive vorbea Nae Antonescu `n 1990,
numindu-le “reconsider[ri”.
Parcurg]nd manuscrisele pictorului, scoase la
lumin[ de istoricul Adriana Zaharia, dar ;i opera,
graﬁc[, pictur[, sculptur[, arte aplicate, repus[ `n
adev[rata ei valoare de pictori\a Oana P[curar,
marea surpriz[ nu a constat `n faptul c[ am
descoperit `n Aurel Popp unul dintre cei mai duri
critici ai comunismului, `n chiar perioada
`ntunecatului deceniu 1950-1960, ci un interesant
cercet[tor al vie\ii ;i operei poetului Ady Endre.
Aurel Popp este cel ce pune `n mod deschis o
problem[ de ordin biograﬁc< mama poetului ce se
autodeﬁnea ca voce a maghiarimii era rom]nc[.
Schimb[ ceva aceast[ descoperire? Dimpotriv[,
deschide o nou[ perspectiv[ `n procesul de receptare
a unei opere interesante prin ea `ns[;i, nu prin
inciden\e biograﬁce aparent senza\ionale.
Aparent disparate, articolele semnate de Nae
Antonescu, Ion Minulescu, ;i nu `n ultimul r]nd de
Aurel Popp, conﬁgureaz[ portretul unui poet care,
adulat `nc[ din timpul vie\ii, este cel mai
reprezentativ exponent al biculturalit[\ii care
guverneaz[ cultura ;i - ne place s[ credem - ;i
civiliza\ia transilvan[.
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Nae Antonescu
Revizuiri necesare
Dup[ trecerea celor patru decenii de literatur[
rom]n[ contemporan[, un examen riguros, cu
caracter de bilan\, devine o necesitate imperioas[.
Acum patru decenii au mijit zorii unei literaturi de
angajare `n dimensiunea social[ ;i politic[ a
existen\ei, ca o reac\ie oportunist[ fa\[ de
semniﬁca\iile perene ale artei, acele `n care valoarea
estetic[ ocup[ un loc central. E de la sine `n\eles c[
strategiile literaturii angajate erau dintru `nceput
sortite unei erezii scripturistice, foarte necesar[
atunci, pentru st[p]nii care-;i c[utau alia\i ;i `n zona
de activitate a literaturii.
Invita\ia de a renun\a la semniﬁca\iile de
totdeauna ale artei ;i literaturii n-a r[mas f[r[ ecou,
`n con;tiin\a unor scriitori rom]ni, ai momentului,
mai slabi `n cuget ;i nu de pu\ine ori doritori de
chiverniseal[ ;i m[rire p[m]ntean[. E bine ;i drept
s[ aﬁrm[m c[ `n tagma acestora au existat scriitori
`nzestra\i cu talent literar, `n mod curent aﬂa\i `n
apropierea cercurilor extreme, ﬁe de st]nga sau
dreapta, situa\ie ce a produs o mare confuzie `n via\a
literar[ ;i artistic[ a \[rii noastre. Ca de altfel ;i `n
alte \[ri r[s[ritene subjugate. Din nefericire cel mai
mare scriitor al nostru de atunci, marele povestitor
M. Sadoveanu a dat primul exemplu nefast.
Prozatorul care a scris at]tea pagini minunate despre
fr[m]nt[rile istoriei noastre despre biserica ;i
omenia rom]neasc[, situ]ndu-se astfel `n fruntea
literaturii rom]ne, a acceptat `ndemnul veninos venit
din afara structurilor literare ;i ne-a oferit penibilele
c[r\i “Mitrea Cocor” ;i “P[una mic[“, volume ce
au preﬁgurat pe mai multe planuri, distrugerea
sistematic[ a patrimoniului nostru rural. :i, iar[;i
din nefericire nu a fost singurul dintre cei care aveau
un condei `n m]n[ atunci, care ;i-au v]ndut talentul
pentru argin\ii sun[tori ai veacului acesta amar ;i
blestemat.
I-au urmat ;i al\ii, `ntre care or`nduim `n locul
imediat, pe Zaharia Stancu, oportunist de marc[,
gazetar ;antajist ;i dup[ el toat[ ceata de pedestra;i
lirici, ce sunau `n surle ;i tr`mbi\e ;i vesteau apari\ia
lumii noi, care `nt]rzia totu;i s[ apar[, a;a cum o
anun\au ei, dar, care `;i f[ceau cunoscut[ fa\a ei
viclean[, rostogolindu-se n[praznic peste suﬂete ;i
min\i iubitoare de lectur[, `mpr[;tiind lava unui
groaznic vulcan. Distrugerea devenise cuv]ntul de
ordine al acestor simbria;i, de la proletculti;tii
vremii< poe\i, prozatori, reporteri, critici literari ;i
ﬁlosoﬁ, istorici literari care au falsiﬁcat valorile

clasice ale literaturii noastre, lingvi;ti care au `ncercat
s[ ne `nstr[ineze graiul, to\i ace;tia oameni ce nu
;tiau s[ g]ndeasc[ dec]t `n sistemul dinainte stabilit
al cofrajelor de trist[ amintire, totul `ntr-o pozi\ie de
asalt `mpotriva culturii rom]ne;ti.
R[sfoi\i presa literar[ de atunci ;i p]n[ ast[zi ;i
ve\i putea lesne observa ravagiile pe care le-a produs
aceast[ mentalitate `napoiat[, retrograd[, `n primul
r]nd asupra calit[\ii scrisului beletristic rom]nesc.
Cea dint]i `nsemnat[ consecin\[ a fost ruptura
noastr[ cu marile valori ale literaturii universale, neam `nchis ferestrele spre orient[rile veacului ;i am
tradus scriitori de duzin[, sau cei compromi;i, alteori
fals interpreta\i clasicii, toate aceste pe m[sura
neputin\ei noastre. :i astfel caruselul distrugerii
literare ;i morale `n acela;i timp, s-a `ntins ca o
cium[ molipsitoare `ntre con;tiin\ele scriitorice;ti.
Deruta ideologic[ a fost at]t de mare `nc]t au `nceput
s[-i cad[ victime personalit[\ii critice de excep\ie,
cum a fost ;i G. C[linescu, temperament vulcanic,
talentat dar de o mare instabilitate de caracter.
Exemplul lui de atunci a inﬂuen\at negativ genera\ia
mai t]n[r[ de scriitori, numai c[ de la o vreme
pontiﬁul “divinul critic”, cum i s-a mai spus ;i-a dat
seama de eroarea `n care a `naintat. Era prea t]rziu,
gre;eala fusese comis[, nu putea ﬁ reparat[ public,
`n scris, pentru c[ nu mai exista nici libertatea
opiniilor. M[ tot `ntreb ce i-a lipsit poetului Mihai
Beniuc, `n care noi ardelenii am investit `ncredere,
am v[zut `n el un real talent, s[ fac[ ceea ce a f[cut
cu breasla scriitoriceasc[ ;i cu scrisul s[u? Gust
pentru aptitudini dictatoriale? R[zbunare pe anumi\i
confra\i? De ce? Pentru c[ `n perioada precedent[
toate revistele literare ale vremii l-au cultivat, de la
Pagini literare de la Turda p]n[ la Me;terul Manole
;i inclusiv Revista funda\iilor regale, care i-a
imprimat poeme antifasciste> editurile i-au tip[rit
opera, criticii literari de la Octav :ulu\iu la
Perpessicius i-au valoriﬁcat-o. :i dac[ a ajuns `n
fruntea scriitorimii ne putem, cu drept cuv]nt,
`ntreba, ce a f[cut `n aceast[ calitate pentru
m`nuitorii condeiului? R[spunsul `l cunoa;te toat[
lumea de litere ;i nu merit[ s[-l `nsemn[m aici. E ;i
acesta de trist[ amintire, ca de alte fapte din epoc[.
Mihai Beniuc nu s-a lini;tit p]n[ c]nd nu ;i-a v[zut
publicat[ cartea, zis[ de ﬁc\iune,` n care denigra
personalitatea lui Lucian Blaga.
Nici poe\ii vremii nu au fost mai altfel, de la Dan
De;liu, cu penibilele lui hectare de poezie, mai precis
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de versiﬁca\ie desl`nat[ (din fericire convertit la timp
la Cicerone eodorescu ;i mai aproape de noi
retorica agresiv[, imposibil[, a unui `ng`mfat ca
Adrian P[unescu? Revistele erau pline de aceste
urme nefaste, de numele lor, de\ineau monopolul
culturii credeau ei ;i se instala ﬁecare `n posturile
cheie, de comand[. :i bine ar ﬁ s[ ne `ntreb[m ce-au
f[cut ace;ti oameni pentru scriitorii care erau `n
lipsuri, `n chinuri ;i suferin\e? Care a fost aten\ia lor
colegial[? M[ cutremur c`nd m[ g`ndesc cum a
murit marea noastr[ prozatoare Hortensia Bengescu
`ntr-o vreme, `n care, M. Sadoveanu coco\at atunci
`n fruntea piramidei politice, nu a schi\at un gest de
ajutorare pentru ilustra victim[ a prozei rom]ne;ti!
:i nu este singurul exemplu de acest fel. Scriitorii ;i
oamenii de cultur[ care au umplut temni\ele
Rom]niei, care au murit acolo, de la Mircea
Vulc[nescu p]n[ la Gh. Br[tianu, unul la Bucure;ti
cel[lalt `n `ngrozitoarea uzin[ a mor\ii de la Sighetul
Marma\iei! Am amintit doar extremele, ﬁlosoful ;i
istoricul, dar exist[ ;i nenum[ra\i scriitori care au
decedat `n condi\iile acestea. Se repet[ mereu c[ nu
s-a putut face nimic din pricina tiraniei. Dar orice
tiranie poate ﬁ `nfr`nt[, dup[ cum s-a dovedit `n
ultima vreme! Dac[ Mihai Sadoveanu ar ﬁ renun\at
public la toate demnit[\ile lui politice ;i ar ﬁ cerut s[
intre pe poarta temni\ii din Sighet al[turi de cei de
acolo, poate s-ar ﬁ `nmul\it num[rul martirilor, dar
cine ne poate garanta, `n acela;i timp, c[ nu s-ar ﬁ
`nt`mplat ;i altfel? Clipe de medita\ie ;i pentru alte
ﬁguri similare din acest interval de timp!
A fost nefast acest exemplu al marilor scriitori. Cei
mici s`nt mereu cu privirea spre cei mari ;i nu de
pu\ine ori le urmeaz[ exemplul. ~n fapt lucrul e
ﬁresc. :i iar[;i nu a trecut prea mult timp p`n[
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`nregimentarea s-a produs de la Camil Petrescu,
minte sclipitor de inteligent[, dar mare v`n[tor de
singularit[\i excentrice, la al\ii, al c[ror nume `l pot
g[si ;i cititorii, pomelnicul lor `l l[s[m pe seama unui
preot, ca s[-l aminteasc[ la o slujb[ pentru odihna
osemnitelor lor. At`ta au fost de mul\i!
~nc[ nu am ispr[vit cu aceste `nsemn[ri. Titlul lor
mai pretinde ceva< o anume revizuire, pe care e
necesar s-o `ndeplineasc[ ferm istoria literar[. :i
anume, `n primul r]nd, c`t a p[gubit aceast[ stare de
confuzie prepetu[ valorii literare a crea\iei acestor
scriitori ;i ﬁre;te a altora? Pentru c[ to\i ace;ti poe\i,
prozatori, critici literari, care erau `n fruntea coloanei
spre distrugerea culturii rom]ne, au fost l[uda\i,
t[m`ia\i, nu at`t pentru valoarea lor real[, estetic[, ci
pentru atitudinea lor oportunist[. ~n acest caz oare
nu se mic;oreaz[ statuia lui M. Sadoveanu dac[ `i
judec[m proza lui `n chip sincer ;i obiectiv? C`t
datoreaz[ popularitatea lui G. C[linescu sau Camil
Petrescu acestor st[ri de lucruri? Orice om de bun[
credin\[ observ[ c[ ace;ti doi mari scriitori
`nregistreaz[ o linie, o carier[ descendent[. Primul
;i-a falsiﬁcat comentariile cu privire la opera lui M.
Eminescu, uneori `n mod grosolan, iar cel de al
doilea ne-a dat un B[lcescu, [la cum nu a fost.
Aceast[ opera\ie de revizuire a valorilor e
necesar[. Confuzia trebuie s[ ﬁe spulberat[. Istoria
literar[ nu poate s[-;i permit[ s[ transmit[
genera\iilor viitoare o imagine trunchiat[, fals[,
asupra valorilor estetice rom]ne;ti. Un examen
atent, f[r[ ur[ ;i p[rtinire, cu unelte strict literare ;i
numai `n prespectiva stabilirii adev[rului artistic
devine ast[zi principala obliga\ie a istoriei rom]ne;ti.
(Solsti\iu, 25 ianuarie 1990, pp. 1-4)
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ADY EnDRE

Poetul Ady Endre (22 noiembrie 1877 - 27 ianuarie 1919) cu mama sa Pásztor Mária,
despre care se spunea în sat că era „fată româncă”

„Într-adevăr, au fost în sat niște cunoscuți ai familiei Ady –
care poate nici nu mai sunt în viață –am auzit şi eu acest
lucru ce se discută acum. Poate chiar Papp Gyula, prietenul
intim și camaradul de pahar al lui Ady Endre a fost cel care
a sus\inut nu numai că Pásztor Mária ar ﬁ fost o ﬁică
adoptivă a lui Pásztor Dániel, ci și că tanti Mária era „fată
româncă”.
(Aurel Popp)
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D. P[curaru

Ady Endre, un mare poet
maghiar cu mam[
rom]nc[
Cu siguran\[, `n literatura rom]n[, cu excep\ia lui
Eminescu, `n jurul unui poet nu s-a dezvoltat un cult
asemeni celui de care a avut, ;i are parte, Ady Endre.
Moartea celui ce se autodefinea ca voce a maghiarimii doritoare de liberate a survenit `ntr-un moment
de cump[n[ pentru o Ungarie ce pierduse nu doar
r[zboiul, ci trecuse ;i prin focurile unei revolu\ii
bol;evice. C];tig]ndu-;i, prin scris, statutul de exponent al liberalismului, de voce a maghiarimii doritoare
de libertate, `nfocat sus\in[tor al unei Ungarii m[re\e
;i libere, Ady Endre a avut un sf]r;it demn de un
martir. ~ntr-o Budapest[ cernit[ ce sim\ea nevoia
unui nou `nceput, 27 ianuarie 1919, `nmorm]ntarea
poetului, mai mult dec]t triumfal[, a avut acela;i impact ca 1 decembrie de la Alba Iulia pentru rom]ni.
Se stingea, ;i totodat[ se reaprindea, speran\a intelectualit[\ii progresiste, a maghiarilor care visau la
o Ungarie mare ;i liber[, dincolo de grani\ele geografice. Dreptul la autodeterminare, sus\inut de Woodrow Wilson ;i de marile puteri `nving[toare `n urma
Primului R[zboi Mondial, avea s[ spulbere imperiile,
dar ;i visurile unor romantici precum poetul ce era
condus pe ultimul drum de peste o sut[ de mii de
persoane.
Spre deosebire de un Octavian Goga, prietenul
s[u, Ady Endre ;i-a p[strat peste timp aura de poet
al libert[\ii ;i voce a mghiarimii doritoare de liberatate.
Apari\ie miraculoas[ `n peisajul cultural ;i politic
de la `nceputul veacului 20, devenit un simbol `nc[
din timpul vie\ii, Ady Endre a fost unul dintre
publici;tii progresi;ti, iar poezia lui s-a mulat pe suferin\ele omului, nu doar ale maghiarului de r]nd, ci
;i pe ale altor neamuri.

Dup[ 1950, dup[ perioada neagr[ a celui de-al
doilea r[zboi mondial c]nd poetul era b[nuit c[ are
rela\ii prea str]nse cu evreii, `n Ungaria re`nvia cultul
poetului Ady Endre.
~n noua conjunctur[ politic[, de o cu totul alt[
factur[, interesul fa\[ de poetul-martir cre;te.
Cercet[tori, scriitori, istorici literari, se intereseaz[
de via\a ;i opera poetului. ~n acest context `;i face
apari\ia pictorul Aurel Popp, preocupat s[ repare casa
natal[ a poetului ;i sp o transforme „`ntr-un loc de
pelerinaj, `ntr-un simbol al priteniei `ntre popoare”.
Figur[ de mare notorietate deopotriv[ `n cultura
maghiar[ ;i rom[n[ din Transilvania, cunoscut ca
depozitarul unor amintiri despre poetul cu care a copil[rit `n acela;i sat, ;i a fost bun prieten, preocupat
s[ repare casa natal[ a poetului ars[ `ntr-un incendiu,
pictorul devenit surs[ primar[ de informa\ie, lanseaz[
bomba< mama poetului Ady Endre a fost rom]nc[.
Într-adevăr - `i scrie el lui Foldessy Gyula, cel se
ocupa de preg[tirea pentru tip[rirea `ntregii opere a
lui Ady Endre, ;i se interesa ;i de biografia lui – au
fost în sat niște cunoscuți ai familiei Ady – care poate
nici nu mai sunt în viață –am auzit şi eu acest lucru
ce se discută acum. Poate chiar Papp Gyula, prietenul
intim și camaradul de pahar al lui Ady Endre a fost
cel care a sus\inut nu numai că Pásztor Mária ar fi
fost o fiică adoptivă a lui Pásztor Dániel, ci și că tanti
Mária era „fată româncă”.
~n ce m[sur[ este adev[rat? Ce s-ar putea schimba
`n modul de receptare a poetului n[scut `ntr-un mic
s[tuc din vechiul S[laj, Me\en\, azi `n jude\ul Satu
Mare?
~n Ungaria, centenarul mor\ii a fost departe de a
avea amploarea `nmorm]nt[rii triumfale din ianuarie
8
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1919. Mai mult, este considerat fie un socialist, ba
chiar un „tr[d[tor”. Se pare c[ Ady Endre nu mai corespunde noilor tendin\e ale politicii budapestane.
Cu toate acestea, complexul muzeal Ady Endre din
comuna C[ua;, jude\ul Satu Mare, este vizitat anual
de peste 10 000 de persoane, pl[titori de bilete. Satul
lui Ady Endre are cam acela;i num[r de vizitatori ca
Ipote;tiul lui Eminescu.
Dar s[-i d[m cuv]ntul lui Aurel Popp. Pictorul,
metamorfozat `n istoric literar, probabil sub influien\a
lui Lambrosso, era preocupat de o idee< cum se na;te
geniul? De ce `n acelea;i condi\ii, av]nd aceea;i educa\ie, un individ devine criminal ;i altul geniu?
Dup[ Aurel Popp, prietenul s[u Ady Endre `ndeplinea toate condu\iile pentru a fi declarat geniu< tat[
dur, mam[ bl]nd[, romantic[. Pe deasupra ;i
rom]nc[.
Preocup[rile lui Aurel Popp a cuprins toat[ aria<
de la studierea genealogiei p[rin\ilor, la refacerea casei
p[rinte;ti. ~ntr-o Rom]nie a `ntunecatului deceniu
‘50, cultul pictorului Aurel Popp fa\[ de prietenul s[u,
poetul Ady Endre, a atins cote paroxistice. Este ceea
ce am `ncercat s[ prezint `n volumul dedicat lui Aurel
Popp, (~natelierul lui Aurel Popp, editura Tracus Arte, 2019), din care public[m c]teva pagini, cu men\iunea c[ originea rom]neasc[ a poetului maghiar nu a
intrat `n mod deosebit `n preocuparea mea. A fost
atins[ doar tangen\ial, ca o curiozitate.
Aurel Popp ;i-a intulat studiul „Scrisoare despre
Ady”. A `ncercat s[-l publice `n mai multe reviste de
limb[ maghiar[, dar nu a reu;it. A;adar, este un text
inedit, dar destul de cunoscut `n redac\iile revistelor
de epoc[.
De ce s-a str[duit Aurel Popp, trecut de 75 de ani,
s[ repare apoi s[ transforme casa familiei Ady, ars[
`ntr-un incendiu la 30 noiembrie 1953, `ntr-un „loc
de pelerinaj”, `ntr-un muzeu?
O coresponden\[ uria;[, deloc comod[. Multiple,
;i deseori contradictorii demonstra\ii, explicate
conving[tor, despre personalitatea poetului, despre
familia lui, scrisorile schimbate de Aurel Popp cu
diver;i scriitori, arti;ti plastici, istorici, exege\i ai
vie\ii ;i operei poetului Ady Endre, ofer[ un rar
spectacol de elocin\[, `nc[p[\]nare, perseveren\[ `n
urm[rirea \elului< repara\ia casei poetului ;i
transformarea ei `n muzeu.
~n fa\a platitudinilor, inerente c]nd este vorba
despre o mare personalitate, devenit[ ;i foarte
popular[ `n contextul epocii, venite din partea unor
admiratori ai poetului, de altfel one;ti, Aurel Popp
avea opinii ferme, de nezdruncinat. ~l considera pe
fostul s[u prieten din copil[rie, devenit „titanul din
S[laj” un „prototip”, o ﬁgur[ reprezentativ[, un
„geniu”, ap[rut din contradic\ia ;i la conﬂuen\a a
dou[ culturi complementare, dar `n competi\ie. ~n
acela;i timp, familia Ady, la fel, i se p[rea
reprezentativ[ pentru zona S[lajului de la sf]r;itul
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secolului 19 ;i `nceputul secolului 20, urm[rindu-i
evolu\ia, mai precis involu\ia, `n perioada interbelic[,
precum ;i dup[ dispari\ia ei ﬁzic[. Cu ocazia unei
vizite, `n 1954, constat[ c[, b]ntuit de fantomele celor
care au tr[it c]ndva acolo, „satul lui Ady Endre este
unul foarte trist”.
Aurel Popp se apleac[ asupra ﬁgurii poetului Ady
Endre ;i pentru c[ el pare s[ ﬁe o sintez[ a celor dou[
neamuri, un produs al convie\uirii de o mie de ani a
rom]nilor ;i maghiarilor `n acela;i areal. Pentru a
`n\elege cum a ap[rut o asemenea „minune” tocmai
`n S[laj „nu trebuie s[ cite;ti nu doar ni;te litere, ci,
ca s[ `n\elegi omul ;i poezia lui, trebuie s[ te g]nde;ti
ca la un copac. Trebuie s[ sim\i ceea ce simte
privitorul c]nd se uit[ ;i admir[ un copac uria;. „Da,
privitorul trebuie s[ vad[ ;i s[ ;tie `n ce fel de sol
coboar[ r[d[cinile copacului respectiv. ~n acest caz
privitorul vede imediat altfel m[re\ia, extraordinarul,
pentru c[ el va putea s[ `n\eleag[ cum a putut s[ dea
na;tere atotputernica natur[ la o asemenea „minune”,
cum a putut s[ o creeze.”
Pictorul avea `n vedere, desigur, poezia „Soarta
copacului maghiar”< „~n suﬂetul meu e copacul
maghiar/ ~;i scutur[ frunzele, zboar[ `n v]nt,/ Plin
de verdea\[ ;i-n ﬂoare,/ A;a trebuie s[ intru-n
p[m]nt.” (Traducere, G. Georgescu.)
Analizele lui transcend simplele comentarii pe
marginea unor texte ;i fapte de via\[. For]nd mai
ad]nc, g[se;te o explica\ie< poetul este sinteza a dou[
neamuri, mama acestuia ﬁind „o fat[ rom]nc[”.
„Într-adevăr, au fost în sat niște cunoscuți ai familiei
Ady – care poate nici nu mai sunt în viață – de la care
şi eu am auzit acest lucru ce se discută acum. Poate
chiar Popp Gyula, prietenul intim și camaradul de
pahar al lui Ady Endre a fost cel care a sus\inut nu
numai că Pásztor Mária ar ﬁ fost o ﬁică adoptivă a lui
Pásztor Dániel, ci și că tanti Mária era „fată româncă”.
De unde, `n mod destul de simplist, ;i explica\ia
versurilor din „C]ntecul Iacobinului maghiar< „Din
mii de-ndemnuri, doruri amor\ite/ De ce nu cre;teo for\[, `n sf]r;it?/ Doar to\i Maghiarii, Slavii ;i
Rom]nii/ Acelea;i chinuri au de suferit.” (Traducere,
Costa Carei.)
Desigur, este con;tient de consecin\ele acestei
descoperiri, greu de acceptat `n contextul rela\iilor
tensionate dintre maghiari ;i rom]ni, mai ales la
v]rful elitelor care-;i f[cuser[ din na\ionalism o
plato;[ patriotic[< „Oare ce ar zice prietenul meu bun
și drag, Ady Endre, dacă eventual ar ieși la iveal[,
dac[ a; da `n vileag, secretul pe care el l-a îngropat
atât de frumos `n ad]ncul lui – asemeni lui Gog și
Magog?
Parcă văd cu ochii suﬂetului meu ce voi păți
dincolo – la malul cel[lalt al Stixului – c]nd el mă va
întreba de ce am scormonit eu prin viața mamei sale
dulci, și probabil, va b[nui că am fost pilit, pentru că
niciun suﬂet bun nu face așa ceva dacă este treaz”.
9
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Gog ;i Magog, sunt ﬁul lor,/ ~n por\i zadarnic
pumnii mi-s sf[rma\i/ :i, totu;i, eu spre voi m[ndrept, `ntreb[tor</ E voie s[ mai pl]ng pe sub
Carpa\i?/.../ E voie de la Deveny drum nou s[-mi rup
Cu c]ntul nou al timpurilor noi?” Gog ;i Magog,
ﬁin\[ mitologic[, odat[ un singur trup, Gogmagog,
rupt `n dou[ pentru necredin\[, este invocat de poet
`n volumul „Poezii noi” din 1906, `ntr-o poezie f[r[
titlu, a;ezat[ programatic pe prima pagin[. Ady
Endre, mai mult dec]t un Octavian Goga, punea
bazele unei adev[rate mitologii, moderne, a
poporului maghiar. Se-n\elege, a;adar, ce ;oc ar ﬁ
provocat o asemenea dezv[luire.
De o savoare aparte sunt, `n context, ;i explica\iile
cuvintelor „zegernyés”, pilit ;i „goronc”, „umﬂ[turile”,
„cocoa;ele” p[m]nturilor din S[laj, av]nd, desigur,
`n percep\ia pictorului, sensul metaforic de anomalii
care confer[ originalitate locului.
Av]nd o constant[ preocupare privind na;terea
unui creator de excep\ie, apari\ia lui `ntr-un mediu
;i `n condi\ii cu totul speciale, Aurel Popp vede `n
Ady Endre un exemplu concret, un arhetip, un model
al geniului unui popor. ~l considera pe prietenul lui
din copil[rie un poeta vates ;i se sim\ea dator s[-l
arate lumii `ntregii a;a cum l-a v[zut ;i l-a perceput
el.
Citind studiul s[u, din p[cate incomplet, intitulat
simplu< „Scrisoare despre Ady”, inclus, de fapt, `ntro scrisoare c[tre Hetey Zoltán, ;i completat cu un
excep\ional reportaj „Am fost din nou `n Me\en\, `n
satul Ady Endre”, mai degrab[ `l `n\elegem pe artistul
Aurel Popp, ;i abia `n plan secundar pe poetul Ady
Endre. Copil[rind `n acela;i mediu, artistul plastic,
obligat de `mprejur[ri s[ devin[ „scriitor
neprofesionist”, dup[ cum \ine s[ speciﬁce, se
preocup[ de p[rin\ii poetului, de originea lor, de
locul lor `n comunitatea local[, de rela\iile lor sociale
cu mica nobilime din `mprejurimi. Interesul lui
pentru familia Ady pare s[ ﬁ avut punctul de plecare
`n cererea din anul 1941 a dr. Hetey Zoltán, pe atunci
consilier guvernamental, care preg[tindu-se s[ scrie
o carte despre copil[ria fostului s[u coleg de clas[
Ady Endre de la Carei solicita date de la Aurel Popp,
;tiind c[ au fost apropia\i petrec]ndu-;i vacan\ele
`mpreun[ la Me\en\. (Cartea va apare `n 1942, sub
titlul „Ady Bandi - Ady Endre) „Eu am avut multe
discuții cu Hetey Zoltán, care mi-a solicitat niște
amintiri din copilărie pentru cartea lui «Copilul
Ady», iar eu, în loc de date, mi-am scris amintirile
din copilărie, pe care, la fel, aș vrea să vi le trimit dacă
dumneavoastr[ acceptați cu plăcere astfel de
amintiri.” (A. Popp, c[tre Varga József, 16 mai 1956.)
Copil[rind `mpreun[, `nv[\]nd la aceea;i ;coal[,
plec]nd `mpreun[ spre Paris, primul devenind cel
mai important poet modern al literaturii maghiare,
cel[lalt unul dintre cei mai importan\i pictori din
Transilvania, destinul lor avea s[ ﬁe legat ;i dup[
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moarte. Aurel Popp se simte dator s[-i „eternizeze”
memoria poetului nu doar prin publicarea operei, ci
;i printr-un gest material< refacerea casei `n care
s-a n[scut ;i transformarea ei „`n muzeu ;i loc de
pelerinaj”.
~nﬁin\area Muzeului Ady Endre din comuna
C[ua;, azi `n jude\ul Satu Mare, `nainte apar\in]nd
de jude\ul S[laj, i se datoreaz[ `n totalitate lui Aurel
Popp. B[tr]nul artist ;i-a risipit energia ;i ani buni
din via\[ pentru a convinge autorit[\ile din Rom]nia
;i Ungaria s[ ia m[suri pentru salvarea casei natale a
poetului, consider]ndu-l modelul cultural perfect
pentru cele dou[ na\ionalit[\i care au tr[it `mpreun[
o mie de ani ;i sunt condamnate s[ tr[iasc[ `mpreun[
`nc[ alte sute ;i sute de ani.
Din multitudinea de scrisori, memorii, jalbe,
interven\ii la autorit[\i, rug[min\i la personalit[\i,
public[m c]teva fr]nturi semniﬁcative pentru
zbaterile lui.
Ce au `n comun un artist ca Aurel Popp ;i un poet
ca Ady Endre astfel `nc]t cel ce i-a supravie\uit
celuilalt 42 de ani, de;i diferen\a de v]rst[ dintre ei
era de doar 2 ani, s[ se simt[ dator s[-i „perpetueze”
memoria? Imposibil de explicat dac[ nu le cuno;ti
prima parte a vie\ii, copil[ria, petrecut[ `n cea mai
pl[cut[ parte a ei, vacan\ele ;colare, `ntr-un sat de pe
Valea Ierului `ntr-o lume care-;i avea propriul ei mod
de via\[ la cump[na dintre secolele 19 ;i 20.
Izolat la Satu Mare, f[r[ pensie, neprimit `n noua
Uniune a Arti;tilor Plastici, `;i g[se;te un nou scop
`n via\[< refacerea casei `n care s-a n[scut poetul Ady
Endre, cas[ ars[ la 30 noiembrie 1953. ~n urma a sute
de cereri ;i scrisori, `ntr-un ﬁnal reu;e;te s[
sensibilizeze personalit[\ile publice ale momentului,
agreate politic, de la Mihai Beniuc ;i Eugen
Jebeleanu. Emil Isac, Veturia Goga, Kos Karoly,
Bustya Endre, din Rom]nia, la Varga József, Földessy
Gyula, Bölöni György, Király István, Veres Peter,
Hatvany Lajos, Kovalovszky Miklós din Ungaria.
Reu;e;te s[ mi;te lucrurile `n uniunile scriitorilor din
cele dou[ \[ri. Autorit[\ile comuniste, locale,
regionale ;i centrale, la insisten\ele lui `;i dau acordul
;i astfel `ncepe refacerea casei `n care s-a n[scut cel
pe care `l considera spiritul cel mai reprezentativ
pentru cele dou[ culturi `ngem[nate `n `ndep[rtatul
nord transilvan.
Vl[star al unui tat[ dur, maghiar `nc[p[\]nat ;i
m]ndru, ;i al unei mame bl]nde, „fat[ rom]nc[”
dup[ cum se vorbea `n sat, Ady Endre devine obiect
de studiu pentru fostul s[u partener de joac[.
Descrierea mediului social ;i cultural `n care s-a
format poetul, descrierea familiei, a oamenilor
apropia\i poetului, dep[;e;te stadiul unor simple
nota\ii. Prin profunzimea analizei, prin for\a
convingerii c[ spune adev[rul ;i numai adev[rul,
Aurel Popp a ﬁxat portretul clasic al primului mare
poet modern din literatura transilvan[ de expresie
10
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maghiar[, aﬂat[ la cea mai exploziv[ intersec\ie cu
literatura ;i cultura rom]n[, `n miezul de foc al
rela\iilor dintre maghiari ;i rom]ni din preajma
Primului R[zboi Mondial. Activitatea publicistic[ a
poetului Ady Endre `;i g[se;te un corespondent `n
activitatea grupului de memorandi;ti rom]ni, dar
f[r[ s[ polemizeze cu ei.
Cel care spunea despre sine „mă consider
conştiinţa maghiarilor de astăzi, a culturii maghiare,
și această conştiinţă nu poate ﬁ întotdeauna curată
(Ady Endre, Autobiograﬁe, Nyugat, 1 iunie 1909.)
avea un corespondent `n cultura rom]n[ poetul
Octavian Goga.
De altfel, Aurel Popp pune semnul egal `ntre cei
doi, accentu]nd, cu p[rere de r[u, c[ poetul ce-;i
doarme somnul de veci la Ciucea, fostul c[min
pentru o vreme al celuilalt poet profet, Ady Endre,
nu se bucura de recuno;tinta urma;ilor, asemeni
poetului maghiar. „Indolența pe care eu am
constatat-o în rândul scriitorilor se pare că nu este
ceva nou. Eram la Baia Sprie când a murit Octavian
Goga și soția lui m-a invitat prin telegramă la
înmormântarea din Ciucea. M-am dus cu mașina și
am oprit la Cluj să iau cu mine niște scriitori pentru
care – știu bine asta – Goga a făcut foarte multe în
timpul celor două mandate de ministru. Și închipuițivă, niciun scriitor nu a venit cu mine! Cu toate că
Goga a însemnat pentru români ceva asemănător cu
Ady Endre pentru maghiari... Ei doi s-au și înțeles,
pentru că ﬁecare și-a iubit atât de mult neamul încât
a iubit și cinstit şi neamul celuilalt... Păi aici undeva
este hiba, mintea oamenilor încă nu e destul de
limpede, încă este nevoie mare de acea viață literară
comună, ca nu numai să ne cucerim reciproc ci să ne
și iubim reciproc și să învățăm să ne și apreciem
reciproc... Da, eu vreau să slujesc acestui țel ﬁnal, care
a existat și în suﬂetul lui Ady Endre și care îl ridică
peste toți... Vai, însă cei de azi au rămas mult în urmă
față de el, și dacă noi omitem să trezim acea stare
suﬂetească, atunci – mă tem – că se pune capăt
oricărui fel de cult și se va termina și cu dragostea și
aprecierea reciprocă dintre cele două popoare...”
(Iunie 1954, scrisoare c[tre Anna, so\ia lui Ady Lajos,
fratele poetului.)
Nu ocole;te nici spinoasa problem[ a
;ovinismului, diferen\iindu-l `ns[ de na\ionalism,
inﬂuen\at, cu siguran\[, de teza na\ionalismului
luminat, at]t de drag na\ional-\[r[ni;tilor lui Iuliu
Maniu. Se deta;eaz[ ;i de na\ionalismul primar,
limitat la deﬁni\ia „Nu te atinge de cultura mea”.
Evident, vis]nd la o combina\ie armonioas[ a
culturilor, avea `n vedere cultura material[, artistic[,
ignor]nd un factor decisiv< limba. „...șovinismul,
această boală mortală a naționalismului – eu observ
asta de mult[ vreme – se propagă din ce în ce mai
mult atât în rândul maghiarilor cât și în cel al
românilor. Iar ziarele nu scriu despre asta nimic, nici
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deschis și nici mascat. Acestea ar trebui extirpate în
primul rând din suﬂetul oamenilor, pentru că sunt
rădăcina multor pericole. Situația este la fel și azi cum
a fost în trecut. Ady Endre a văzut bine aceste lucruri,
pentru că el a observat acest pericol de la popoarele
de pe aceleași meleaguri de unde îl știu și eu. Această
stare a lucrurilor mi-a dat ideea să facem cu timpul
o statuie `n curtea casei< Ady Endre își pune mâna pe
umărul unui țăran maghiar și pe cel al unui român,
iar ace;tia își strâng mâinile. Bineînțeles, treaba asta
este de actualitate acum, poate că mai târziu altceva
ar ﬁ mai actual să ﬁe reprezentat printr-un
monument. Adevărul este că în orice caz trebuie
făcut ceva, iar eu simt că am întârziat `n toate.” (18
septembrie 1954, scrisoare c[tre Földessy Gyula.)
Celor dou[ mari spirite, ﬁecare reprezent]nd un
tip de na\ionalism, acceptat `n cazul poetului
maghiar, refuzat, `n parte pe bun[ dreptate, `n cazul
lui Octavian Goga, scrut]nd `n straturile cele mai
ad]nci ale celor dou[ „popoare conlocuitoare”, Aurel
Popp le caut[ punctele nevralgice, hibele. Nu le va
g[si, ﬁind mereu cu un pas `n urma lor. Dar dorin\a
lui se va `ndeplini< dup[ o zbatere de ani de zile, casa
`n care s-a n[scut poetul Ady Endre a fost ref[cut[ ;i
transformat[ `n muzeu. Visul i s-a `mplinit `nc[ `n
timpul vie\ii sale.
Satul lui Ady Endre este unul foarte trist...
„15 aprilie 1954. Prima impresie a fost una
groaznică. Când am ajuns acolo dinspre biserica
reformată și am văzut improvizațiile de acoperiș din
paie și din coceni de mălai pe zidurile șubrede ale
celor trei construcții, parcă am văzut lințoliul de
moarte pus peste construcțiile vechi.
Hornul casei se ridica către cer în culori
`ntunecate, roșu și negru, parcă arunc]nd niște
blesteme către cer, iar dudul uriaș de lângă mica
poartă dinspre stradă, cu crengile lui ciuntite, p[rea
un cor pe mai multe voci, acompaniind parc[
blestemele hornului. Era un vânt urât și crengile
ciuntite și-au cântat melodia lor c]t[ vreme am stat
cu capul aplecat în curtea plină de paie ;i jale.
Am vizitat și mormântul lui nenea Lőrinc. Acolo
m-a întâmpinat iar[;i aceea;i muzică stranie. Stejarul
de după mormânt era și el ciuntit și, prin vântul
puternic, crengile lui uscate și-au cântat plânsetele.
Despre munca mea făcută până acum raportez
prin prezenta celor care trăiesc în Republica Populară
Română, pe a căror ajutor contez. Pentru cei
interesați din Republica Populară Ungară am trimis
informare prin dr. Földessy Gyula, și în primul rând
am comunicat toate acestea către șeful
departamentului de cultură al Regiunii Baia Mare și
l-am rugat să facă tot posibilul pentru împiedicarea
pierderii în continuare a relicvelor Ady Endre.
Țelul ﬁnal este ca cele două gospodării Ady să ﬁe
salvate de la pierire ﬁe prin sacriﬁciul numai din
partea Republicii Populare Române, ﬁe prin
11
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sacriﬁciul în comun cu Republica Populară Ungară,
lucru ce se poate face încă. Iar asta nu se poate realiza
altfel dec]t dacă Republica Populară Română
cumpără ambele case, și pe cea arsă și pe cea nouă,
împreună cu câteva iugăre de teren arabil, și dacă
apoi, după realizarea renovării ambelor case se va
amenaja în amândouă un muzeu. În casa nouă s-ar
putea rezerva două camere pentru administratorul
care va ﬁ numit acolo, și al cărui trai s-ar asigura din
cultivarea pământului din jurul muzeului.
~ncăperi corespunzătoare există, respectiv ar
exista pentru toate, chiar și pentru cazarea unor
grupuri de scriitori şi grupuri mai mici de elevi. Eu
în acest mod înțeleg reconstruirea celor două
gospodării într-un loc de pelerinaj literar la Mețenț,
locul de naștere al poetului și pe care eu l-aș denumi
«Loc de pelerinaj și muzeu Ady Endre». (Anexez
desen de la fața locului.)
Cu timpul s-ar putea amplasa o statuie în curtea
casei de naștere, iar în muzeu s-ar putea aduna
înscrisuri, obiecte, scrisori care se găsesc în țară și în
județ. Mă gândesc aici la acele scrisori pe care Ady
le-a schimbat cu Octavian Goga și cu Emil Isac în
interesul popoarelor maghiar și român, apoi la
corespondența privată și la câteva obiecte care
actualmente sunt păstrate la Liceul Wesselényi din
Zalău, al căror loc cel mai potrivit ar ﬁ în muzeul care
ar urma să se organizeze la locul lui de naștere.
Cei 78.000 lei deja alocați aproape acoperă acele
cheltuieli care ar ﬁ necesare la realizarea acestui
proiect.
Ca și administrator al viitorului muzeu ar trebui
numit un om care ar ﬁ conștient de importanța
acestui loc de pelerinaj literar.
Ar trebui ținut[ anual – la o dată stabilită – câte o
serbare Ady Endre, implementând în gândirea
publică tot ce viața plină de jertfe a poetului așteaptă,
pretinde de la noi.
*
Eu voi înainta câte un Memorandum către cele
două guverne în sensul celor expuse mai sus, pe carel vor semna scriitori, artiști și cei care cercetează
poezia lui Ady Endre. Kovács Katica, căsătorită Szabó
a declarat deja că este dispusă să vândă casa de
naștere primită cadou și relicvele care sunt în posesia
ei, mai puțin terenurile agricole din care trăiește ea
cu familia. Eu, prin intermediul dr. Földessy Gyula
am solicitat o declarație asemănătoare și de la soția
lui Ady Lajos, și dacă o obțin, le voi atașa pe
am]ndouă la acest Memorandum ca să netezesc
drumul realizării și prin acest lucru.
Cu această prim[ ocazie fac apel la toată lumea
care este de acord cu această concepție a mea, dacă
are cunoștințe despre orice înscris, obiect în legătură
cu viața lui Ady Endre și care se poate considera
relicvă, să mă înștiințeze printr-o carte poștală, ca
departamentul de cultură abilitat să facă apoi
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achiziția. Nu este vorba aici de niciun fel de grabă fără
rost, pentru că lucrurile se uită repede, înscrisurile
î;i pierd repede sensul, mai ales în fața acelora care –
așa cum am constatat eu în satul natal al poetului –
nu cunosc valoarea de relicvă literară a obiectelor, din
partea lor deja s-a deteriorat tot ce ar putea arăta viața
lui Ady Endre generațiilor viitoare. (Adresa mea< Satu
Mare, str. Jdanov, nr. 11.)
Sacriﬁciul pe care spiritul lui Ady `l pretinde de la
noi nu este unul mare, însă accentuez din nou că
trăim ultimele ore ale timpului în care mai putem
salva relicvele care au început să se deterioreze. Am
văzut la Salonta că la Muzeul Arany János numai un
zid al casei lui natale este păstrat, probabil pentru că
restul casei nu s-a mai putut salva. Iar la Mețenț, satul
natal al lui Ady Endre, din camera tatălui său Ady
Lőrinc și din camera lui au fost duse mobile și obiecte
tocmai de cei care aveau menirea să le păstreze... iar
în casa nouă, poate tocmai în camera lui Ady Endre
se preconizează amenajarea unui birou oﬁcial, de
parcă în tot satul nu s-ar găsi o altă locație adecvată
decât asta. Cu toate că casele Ady se aﬂă aproape la
marginea satului, deci la o distanță bună de restul
satului. Unde este aici bunăvoința, unde este
respectul și unde este iubirea de care a avut atât de
mare dor suﬂetul lui de poet?
*
Relicvele legate de Ady Endre trebuiesc salvate
tocmai de către noi, care trăim azi, care trăim prin
realitatea palpabil[ a prevestirilor lui, și avem parte
de toate avantajele acestor prevestiri devenite
realitate. El este îngropat în pământ maghiar,
Republica Popular[ Ungară, are deci un loc de
pelerinaj Ady Endre după moarte. Și în Republica
Populară Română trebuie să realizăm – și chiar la
locul de naștere – acel loc de pelerinaj, către care ne
putem orienta privirile în momentele de deznădejde,
și unde vom putea face un pelerinaj dacă suﬂetele
noastre obosite vor avea dor de spiritul lui.
Da, trebuie să realizăm locul nostru de pelerinaj,
ca să demonstrăm în mod demn mulțumirile
noastre, recunoștința noastră față de ideile lui și
dragostea noastră eternă, de care a avut atât de mare
dor suﬂetul lui combatant. Pentru că el a scris
următoarele<

„Eu vreau să mă iubiți pe mine
Astăzi sunt eu cel fără seamăn
Mâine poate meritele îmi scad
Astăzi sunt eu cel fără seamăn.
Poimâine poate vine altul
Azi< eu sunt cel neasemuit. (...)
Nu pot să aștept, nu pot să aștept. (...)
Eu vreau să mă iubiți pe mine.”
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Aurel Popp
Documentele de arhiv[ arat[ c[ Aurel Popp a ajuns la concluzia c[, pentru a `n\elege pe deplin poetul, ar
trebui scris `nt]i un studiu nu despre el, ci despre p[rin\ii lui, mai ales despre tat[l s[u, Ady Lőrinc, un
calvinist `nver;unat, mai degrab[ \[ran s[rac, dornic s[ se `mbog[\easc[, un aspirant spre titlul de „nobil cu
;apte pruni”, dec]t un veritabil mic nobil. „«Micul nobil», «nobilul cu șapte pruni» este cel mai frumos
exemplar al omului din Sălaj. Cu timpul el, prin munc[, `;i rotunje;te averea, iar c]nd ﬁul devine celebru
Lőrinc Ady era un „nobil cu șapte pruni”. :i se num[ra, dup[ p[rerea lui Aurel Popp, printre cele mai
frumoase exemplare ale oamenilor din S[laj.
La r]ndul ei, mama, Pásztor Mária, fat[-rom]nc[, o ﬁre bl]nd[, deloc provocatoare, `ntruchipa tot ce era
mai frumos, mai curat, o ﬁin\[ iubitoare gata s[ sacriﬁce totul pentru copiii ei.
„Cum a putut ﬁ viața celor doi băieți în această companie, între închisul, dar bunul Lőrinc și blânda tanti
Mária? Numai Dumnezeu ar putea spune...”
„Bătrânul Ady, atunci încă în ﬂoarea vârstei, umbla mai mereu supărat, a fost dur în toate și nu a fost
mulțumit cam niciodată cu mersul lucrurilor. Aceste voci, aceste «ecouri» răsună și acum în urechile mele,
când îmi scormonesc amintirile. Și în astfel de momente în fața ochilor mei suﬂetești apare și tanti Mária,
care a fost exact pandantul opus al unchiului Lőrinc. Ea a fost întruchiparea blândeței și bunătății, cu toate
că bunătatea nu s-ar putea nega nici în cazul unchiului Lőrinc, însă pentru că bunătatea lui a fost învelită
`ntr-o coajă foarte puternică, nu se poate compara cu bunătatea lui tanti Mária.
Tanti Mária, cu părul ei pieptănat drept și cu ochii ei blânzi și mereu zâmbitori, a fost la fel ca și celelalte
Mării de la țară, care nasc Cristoși, care pe urm[ vor ﬁ cruciﬁcați to\i de „oamenii cei buni”.
Pictorul-biograf `;i `ncepe munca temeinic, prin a se interesa de originea lui Ady Lőrinc. Recomand]nduse ca „ultim contemporan al lui Ady Lőrinc, tatăl nemuritorului Ady Endre”, speciﬁc]nd c[ are nevoie de
date pentru a scrie biograﬁa „bătrânului Ady Lőrinc, născut `n Lompirt, la data de 15 august 1851”, `l roag[
pe preotul reformat din localitatea Lompirt, jude\ul S[laj, s[ caute ;i s[-i trimit[, pe cheltuiala lui, toate datele
pe care le va g[si `n leg[tur[ cu familia Ady.
~n 1950 `l anun\[ pe Földessy Gyula, editorul de la Budapesta a operei poetului, c[ are un manuscris despre
familia Ady pe care, din p[cate, nu vrea s[-l publice nicio revist[<

Scrisoare despre Ady
„Dragul și stimatul meu prieten!
De când ne-am întâlnit ultima dată în locuința
ta din Buda, când te-am vizitat cu defunctul meu
prieten Gazdag Lajos, îmi amintesc foarte bine de
discuția noastră în acel scurt timp, și de atunci eu
mă tot pregătesc să-ți scriu o modestă scrisoare.
Scriu multe lucruri noi în ultima vreme tocmai
despre bătrânii Ady, despre Lőrinc și Pásztor Mária.
Îți aștept scrisoarea, și te salută cu atașament
adevărat și cu apreciere sinceră, al tău,
Aurel Popp,
Satu Mare, 20 august 1950
P.S. Anexat «Scrisoare despre Ady», manuscris.”
Scrisoarea adresat[ dr. Hetey Zoltán pune
probleme pe c]t de complexe ;i complicate, pe at]t
de sensibile< rela\ia lui Ady Endre cu evreii, statutul
s[u de „neorevolu\ionar”, atitudinea poetului fa\[

de revolu\ia bol;evic[ din 1919, rela\ia din familie
etc. ~n contextul epocii aceste dezv[luiri puneau un
mare semn de `ntrebare asupra ﬁgurii poetului
considerat „con;tiin\a maghiarimii”. Aurel Popp `l
avertizeaz[ pe Hetey asupra pericolului foarte grav,
proiectul lui ﬁind „într-o contradicție crasă cu
faptele, pe care eu le știu și le cunosc bine în
legătură cu viața lui Ady Endre”. Noteaz[< „Trimit
aceste rânduri dr. Hetey Zoltán, unuia dintre
puținii colegi de școală de odinioară ai lui Ady
Endre din Carei, `mpreun[ cu dragostea cu care noi
l-am iubit și îl vom iubi întotdeauna pe Ady.”
„Mi-am făcut multe, multe reproșuri pentru
faptul că până acum nu am făcut ce ți-am promis.
Cu toate că nu sunt omul care nu răspunde `ntr-un
timp rezonabil. Mai mult! Nu există nicio scrisoare
pe care o primesc, la care să nu răspund în termen
13
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de opt zile. Cazul tău însă este cu totul ieșit din
comun, iar motivele întârzierii mele sunt atât de
grave, că dacă le vei cunoaște sunt sigur că mă vei
ierta.
Din 12 iunie m-am aﬂat la Baia Sprie. Mi-am dus
acolo și mașina de scris cu intenția că acolo voi putea
scrie liniștit.
Omul își face planuri...
Cum am început să scriu, creierul meu s-a
umplut cu sute de îngrijorări, întrebări și spaime< Ce
se va întâmpla dacă voi scrie cutare sau cutare
chestiune?
Iar vremea a trecut – cu frământările. Acum, din
17 a lunii trecute, sunt acasă din nou, la Satu Mare.
Motive familiare m-au determinat să mă las de
tablouri. Așa am putut merge la Bagossy Laci, ca să
discut cu el aceste dileme ale mele ca să primesc la
ele un răspuns care să mă liniștească, lucru ce m-a
reținut de la scris.
Așa c[ acum mă așez la mașina de scris. Scriu și
îl consider în sinea mea responsabil pentru toate pe
Bagossy Laci.
Însă înainte să-mi aștern pe hârtie amintirile, săți spun în prealabil unul din motivele care mă
îngrijorează.
Eu am dedus din scrisoarea ta anterioară o
anume părere, care este într-o contradicție crasă cu
faptele, pe care eu le știu și le cunosc bine în legătură
cu viața lui Ady Endre. Îți mărturisesc sincer că și
din cauza asta mi-a fost penibil să comit ceva, ce voi
face totuși cu acest text, adică voi scrie la modul cel
mai sincer tot, absolut tot ce știu.
Eu consider Adevărul ca ﬁind ceva sfânt. Iar viața
lui Ady Endre nu a fost scrisă conform Adevărului
nici măcar de fratele lui, Ady Lajos. Da, Lajos a tăcut
`n multe privin\e despre multe din acele
circumstanțe, care ar ﬁ avut menirea să deslușească
clar suﬂetul lui Ady Endre în fața lumii.
Săracul Ady Endre...
El și-a dat sângele și suﬂetul în poeziile sale ca să
ﬁe cunoscut și iubit, și totuși nu prea l-au înțeles nici
măcar cei mai apropiați... Și a fost iubit de atât de
puțini... Cu toate că el a scris tot ce al\ii puteau vedea
cu ochii proprii, și au putut auzi cu propriile urechi
at]t ;i cei dragi lui, cât și dușmanii.
...Și eu într-una căutam un fel de mare armonie
(Martirul Cristoșilor). Iar acum, când și tu te
pregătești de scris, Dumnezeule, cu câte necunoscute
te apuci de această mare muncă.
Scuză-mă pentru acest ton. Pe tine însă să nu te
conducă tonul meu, ci o judecată asemănătoare cu
bunăvoința mea când citești ce scriu acum.
Tu, dragul meu Zoltán, vrei să stabilești deﬁnitiv
relația lui Ady vizavi cu diferite na\ionalit[\i, cu
evreii, și dacă am înțeles bine, relația lui vizavi de
Revoluția din 1918, respectiv și calitatea lui de

decembrie 2019

neorevoluționar. Vai, câte controverse și judecăți
contradictorii există față de amândouă!
Ady Endre a fost un exemplar unic al
maghiarimii, al acestui neam care se consider[ cel
mai frumos și cel mai nobil al Asiei.
“Așa-l visa străvechiul Răsărit. Asemeni mie<
Erou mâhnit și mândru, ne-nfricat.” (Eu nu le sunt
maghiar?)
El a fost extraordinar ca ;i curuț, ca banul Bánk
și ca Tiborc, sau dacă vrei chiar și ca Spartacus.
Și totuși, și înainte de toate, a fost un maghiar
întotdeauna, chiar și în rolul amintit la sfârșit.
Și când mă gândesc la toate astea mă amețește
ideea de cât de mult se sudează viața lui cu viața
evreilor, cu cele mai nobile țeluri ale lui, cu niște
dansatori literari nemaghiari.
Azi este la modă preocuparea fa\[ de evrei. Însă
este la modă și a-i învinui pentru toate, pentru că în
acest fel este mai ușor să se motiveze lenea surdă și
risipitoare de semeni, greșelile și culpa „noastră”, a
celor care i-am fost contemporani.
Dragul meu Zoltán, după discuția avută cu
Bagossy am curajul să-ți scriu asta. Și am curajul să
le scriu și pentru faptul că parcă vă văd și acum pe
voi toți acolo în vecinătatea noastră, văd părinții tăi
puritani și întotdeauna tăcuți în mijlocul acelor
mulți frați ai tăi, în simplitatea lor considerată ca
bună și comodă.
Am curajul să-ți scriu acestea ție, eu care am fost
mult mai sărac în copilărie, însă Ady Endre a fost și
mai sărac ca mine. Îți scriu pentru că am nădejdea
că mă vei înțelege dacă scriu adevărul. Însă am
curajul să-ți scriu ție că Ady Endre nu a fost un
«curuț» pentru că a trăit în compania evreilor, ci a
trăit în compania evreilor pentru că a fost un
«curuț».
Pentru că împrejurările, neamul lui, l-au făcut să
ﬁe curuț.
Iar tu, cel care prin anii copilăriei și prin cele
văzute atunci ai ajuns aproape de acele motive care
au cauzat tragedia de mai târziu, cred că mă vei
înțelege în totalitate.
Nu aș vrea să te conduci și tu după denaturările,
dup[ pseudo-deșteptăciunile altora, ale unor
neavizați, ci după adevărul pur și recunoașterea unor
fapte, fără de care nu vom ajunge niciodată la adevăr.
Asta pretinde de la noi spiritul, suﬂetul și crezul lui
Ady Endre.
Evreimea nu a avut nicio importanță în viața lui
Ady Endre. Ady Endre este și singur destul de
puternic, și este și singur destul de vinovat. Însă el
este un geniu, și un Vates și sfânt al neamului său.
Așa îl vedem noi, cei care i-am înțeles vocea și ideile.
Nu pot ﬁ importante nici pentru tine persoanele
din viața lui și nici autorii de biograﬁi. Doar ideile
care înﬂoresc în poeziile lui să-ți ﬁe îndrumătoare.
14
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Nici Hatvany, nici Révész, nici Bölöni, care după
cum văd eu, s-a apropiat cel mai mult de Ady, și nici
fratele lui, Lajos, nu sunt relevanți, dacă tu îl cauți pe
adevăratul Ady. Nici măcar Léda nu l-a putut
cunoaște pe Ady, la fel cum nici pe Petőﬁ nu l-au
cunoscut „iubitele” lui, care au fost, totuși,
inspiratoarele unor simțăminte trecătoare în cazul
lui.
Dar şi viața unui geniu se compune din
mozaicuri de moment, din fapte mărunte. Din fapte
mărunte pe care le poate vedea oricine, pentru că ele
sunt aproape, la îndemână. Dar ca să-l și înțelegem
pe geniul respectiv este nevoie nu numai de
aparentele fapte mărunte, sau aparen\a faptelor
m[runte, ci mai ales de valoarea lor, de esența lor
interioară care compun suﬂetul respectivului.
Esența vieții lui Ady Endre a fost îngrijorarea față
de soarta propriului neam. A fost simbolul viu al
neamului său, al maghiarimii. Asta înseamnă, asta
urlă din ﬁecare vers pe care suﬂetul lui l-a creat, și
din tot ce a făcut el. Ca să îl înțelegem, nu avem, deci,
nevoie de altceva decât de poeziile lui.
Esența stabilită de istorie va ﬁ următoarea și după
decenii< el a fost în primul rând un Poeta Vates al
neamului său iubit, al fraților săi.
Circumstanțele vieții lui, tinerețea lui, copilăria
lui, nu au fost scrise încă de nimeni în veșmântul –
sau cum ar spune el în sugna (fusta) – adevărului.
Cu toate că numai prin acestea vom putea să vedem
și să înțelegem suﬂetul său de bărbat și viața învelită
în minunate culori sumbre.
Impresiile suﬂetești din copilărie gravează niște
hieroglife eterne pe construcția suﬂetului nostru de
bărba\i. Moștenim temelia ei, aptitudinile, însă
suﬂetul este construit apoi de impresiile copilăriei,
acestea dau caracterul construcției, al suﬂetului de
bărbat. Poa capricioasă de creație a Naturii creează
caracterul nostru, al ﬁecăruia. În faptele suﬂetului
matur se recunosc impresiile copilăriei rămase
ascunse, pe care de multe ori nu le observăm tocmai
pentru că din acestea suntem creați. Prin urmare,
părerea și ideile altora, ﬁe ele aparent oricât de
plauzibile, să nu ne conducă la concluzia că niște
suﬂete străine ar putea avea orice efecte asupra
caracterului și faptelor unui geniu. Numai el și
exclusiv impresiile și circumstanțele speciﬁce din
copilărie sunt cele care îl călăuzează, îl stimulează, îl
ridică și îl dărâmă.
Scopul bunelor tale intenții ar ﬁ cercetarea
acestor componente ale suﬂetului și ale efectelor
acestora. Eu cred că este așa, și că nu m-am înșelat
în recunoașterea țelului tău, și cred că singur ai găsit
drumul către Adevăr, care l-a condus și pe Ady
Endre în ﬁecare idee a lui.
Trebuie să mă refer aici la cea mai delicată
problemă maghiară. Fac asta însă cu convingerea că
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vei aprecia bunăvoința mea și nu-mi consideri
părerea despre unele lucruri și stări de fapt
recunoscute și de istorie ca ﬁind a unui «străin», a
unui «valah», ci părerea unuia care a avut o soartă
comună cu Ady Endre.
Departe de mine orice fel de intenție de
blasfemie, și mai apoi să strig întorcându-mă înapoi
«pe reat». Adevărul însă este mai necruțător ca mine
și pretinde o sinceritate totală dacă vrem să ajungem
la el.
Avem distanța necesară de care este nevoie
pentru observarea oricărui lucru sau obiect, și de
care este și mai mult nevoie la aprecierea corectă a
circumstanțelor naționale din perioada copilăriei lui
Ady Endre. Suﬂetul nostru care mai păstrează
imaginile și realitățile poate judeca și vorbi fără
prejudecăți despre copilăria lui și despre stările de
atunci.
Putem constata că în vremea lui Ady Endre, adică
în epoca copilăriei noastre inocente «ungurul nu a
fost fericit» în Ungaria Mare, și nu a fost fericit
nimeni, nimeni. Acele vremuri au însemnat uterul
pasiunilor explozive de astăzi, ele au fost drojdia
tuturor atrocităților deshămate.
Odată, dacă bine țin eu minte în 1928, când mai
trăia unchiul meu Popp Gyula (Iuliu), fost preot
greco-catolic de Mețenț, m-a vizitat Rédey Károly,
preotul evanghelic de Carei, care mai este şi acum
acolo, să-mi solicite date despre Ady. Dacă bine știu,
a făcut asta din însărcinarea Societății Kisfaludy.
Popp Gyula, care cum vei aﬂa, a fost prietenul cel
mai de încredere al lui Ady la Mețenț, a fost prezent
și el la vizita lui Rédey. Eu mi-am început înșirarea
amintirilor cu avertismentul să aibă grijă ce fel de
date înregistrează el despre circumstanțele mai vechi
ale familiei Ady după moartea lui Ady Endre. În
marele public aproape că a părut ceva natural că
familia Ady este una înstărită și că a;a a fost
dintotdeauna. Eu nu am văzut-o `nainte pe tanti
Maria la Teatrul din Satu Mare, însă atunci când, da,
am v[zut-o, ea privea spre scenă cu binoclul de
teatru, și s-a comportat atât de natural de parcă ar ﬁ
fost așa întotdeauna. S-a comportat ca o doamnă
înstărită cunoscută, și, accentuez, că ea a și meritat
acest rol din partea tuturor prin comportament, prin
spirit și educație. Însă când eu am văzut asta, eram
la 40-45 de ani după copilăria lui Endre. Iar atunci
familia Ady era una neînsemnată și săracă, ca și
familia ﬁecărui mic nobil care a cultivat pământ
acolo în Sălajul plin de dâmburi. Afară de casa mică
cu trestie abia au avut ei câteva iugăre de pământ pe
malul drept al Ierului, către Eriu-Sâncrai, unde
pământul este aproape atât de prost ca ;i cel dinspre
Tășnad – argilos, expus revărsărilor.
Eu am povestit încă multe, Rédey a tot notat, însă
din cele spuse de mine niciodată nimic nu a văzut
lumina tiparului.
15

Poesis

ADY EnDRE

Așa s-a întâmplat.
Mi-ar provoca o mare durere dacă sinceritatea
mea ar produce din nou un eșec. Pentru că asta a
recunoscut și bietul Ady Endre și niciodată nu i-a
fost rușine din cauza situației lui. Toate astea au fost
conﬁrmate și de către Popp Gyula, acolo în fața lui
Rédey, apoi s-au conﬁrmat cele spuse de mine cu
una-două săptămâni mai târziu și de către Balássy
Juci și Balássy Miklós, cunoștințele lui Endre din
Mețenț, la fel și de soția lui Kun Árpád care a fost
ﬁica lui Kovács din Căuaș, care i-au fost cu toții
admiratori şi prieteni buni, aproape nişte adoratori
ai lui Ady Endre.
Unchiul Lőrinc, la fel ca tanti Maria, a umblat în
haine țărănești, numai `n zi de duminică s-au
îmbrăcat ei în haine de sărbătoare. Așa cum fac toți
nobilii mici, adică oameni ai muncii de la țară.
Bătrânul Ady a aruncat foarte des înjurături. Vocea
lui răsunătoare, patinată de timp, mi-ar atrage și
acum atenția dacă aș auzi-o, pentru că a rămas în
memoria urechilor mele sensibile. Bătrânul Ady,
atunci încă în ﬂoarea vârstei, a umblat mai mereu
supărat, a fost dur în toate și nu a fost mulțumit cam
niciodată cu mersul lucrurilor. Aceste voci, aceste
«ecouri» răsună și acum în urechile mele, când îmi
scormonesc amintirile. Și în astfel de momente apare
și tanti Mária în fața ochilor mei suﬂetești, care a fost
exact pandantul opus al unchiului Lőrinc. Ea a fost
întruchiparea blândeții și bunătății, cu toate că
bunătatea nu s-ar putea nega nici în cazul unchiului
Lőrinc, însă pentru că bunătatea lui a fost învelită
`ntr-o coajă foarte puternică, bun[tatea lui nu se
poate compara cu bunătatea lui tanti Mária.
Tanti Mária, cu părul ei pieptănat drept și cu
ochii ei blânzi și mereu zâmbitori a fost la fel ca și
celelalte Mării de la țară, care nasc Cristoșii, care toți
vor ﬁ cruciﬁcați apoi de către «oamenii buni».
În rest ne putem închipui ce soartă au putut avea
ei. S-a pictat asta de mulți alții înaintea mea, însă vai,
ca aproape în cazul tuturor picturilor, și în cazul
acesta găsim multă fantezie și mai puțină realitate.
Da, noi cei care cotrobăim și ne mai și împiedicăm
în artă și în tainele ei, vedem de foarte multe ori
marea diferență între Viață și descrierea ei. O vedem
și vrem să o redăm, însă cuvântul este la fel de
neascultător ca și vopseaua de pe paletă. Este foarte
greu să redai cea ce Soarele pictează cu razele lui, ce
furtuna pictează vântul, cu fulgerele și cu ploaia.
Este foarte greu să pătrundem cu privirea în viața
oamenilor, mai ales în viața oamenilor care
scormonesc pământul, în suﬂetul cărora se ascund
de mii de ani niște taine, dureri și dorințe. Focul
vulcanilor, aurul și multe alte comori ale adâncurilor,
scrumul multor focuri ale drepturilor asuprite se
ascund în ei și așteaptă reînvierea, ocazia și ;ansa
erupției.
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Această stare suﬂetească s-a putut observa în
conduita unchiului Lőrinc.
Cum a putut ﬁ viața celor doi băieți în această
companie, între închisul, dar bunul Lőrinc și blânda
tanti Mária? Numai Dumnezeul, care este și azi
păstorul miilor și miilor de oameni, ar putea spune.
Atunci «domnii» încă nu strângeau nici mâna lui
Ady Lőrinc şi nici cea a doamnei Ady. Atunci ei doi
au avut în mână doar coada coasei și a sapei, iar
musaﬁrii lor erau doar grijile zilnice.
Așa a fost, așa am văzut eu.
Ce putea face Ady Lőrinc pentru copiii lui? Fiind
nu numai sărac lipsit de pământ, dar și un «calvinist
încăpățânat»? Încăp[țânat și dârz, a purtat în sânge
duritatea asiatică moștenită prin multe generații și o
grosolănie prost șlefuită de civilizație.
Și ce putea face tanti Mária, pentru care cei doi
ﬁi au însemnat totul și cea care nu-și putea închipui
altceva pentru odraslele ei foarte mult iubite decât
ceea ce a văzut ea la domnii cu pantaloni din satul
ei? Ea a fost cea care l-a îndemnat pe Lőrinc să facă
domni din ﬁii ei. Ea a fost cea care a înmulțit numai
luptele lui Lőrinc. Vai câte reproșuri a fost nevoită ea
să asculte în acele seri triste și întunecate când era
vorba să le trimită bani lui Endre sau lui Lajos, la
Carei sau la Zalău.
Ady Lőrinc a fost tipul omului frumos. Om
încăpățânat și cu `nclinații spre chefuri. A fost un pic
mai înalt decât media, om cu spirit și chicoteală. Așa
l-am văzut eu și recent, înainte să moară. Lângă el și
pe tanti Mária, această ﬁin\[ cu ﬁrea ei blândă și
deloc provocatoare. Probabil au fost mândri în mod
conștient, însă și-au arătat în mod foarte reținut
această mândrie. Sărăcia strică toate, chiar și
mândria reținută, dar meritată. Depinde de ﬁrea
omului cum le trăiește pe amândouă în așa fel ca să
nu se vadă nici una, nici alta.
«Micul nobil», «nobilul cu șapte pruni» este cel
mai frumos exemplar al omului din Sălaj. În suﬂetul
acestor oameni am observat eu sclipirea luminii
străvechi presărate cu praful pământului, lumină
care se poate considera ca ﬁind de cea mai mare
valoare a acestui neam. În asta se ascunde conștiința
lui și moștenirea trecutului glorios al neamului, în
această lumină se regăsesc legăturile cu mai marii
neamului de la întemeietorii patriei până la cei de
ieri, în ea se regăsesc toate sparanțele de viitor, dar
totodată și toată frica de acest viitor. În ea se
regăsește toată îngrijorarea pentru neam și din cauza
asta este el tăcut și dur din când în când. Pentru că
el are mare respect de sine, dur, însă în același timp
are și un suﬂet bun când este cazul. Și drept!
Conviețuiește pașnic cu străinii, pentru că în drumul
lung și glorios din Asia el a conviețuit cu multe
neamuri și s-a obișnuit să ﬁe tolerant cu toată lumea,
chiar dacă ei se mănâncă între ei în sânul propriului
16
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neam. Acești oameni sunt isteți, ;i din când în când
cheﬂii, probabil prea vioi, însă muncitori și
cutezători.
Ady Endre a fost înconjurat de un astfel de spirit.
Aceste înclinări, aceste însușiri suﬂetești, dar mai ales
sărăcia, nevoile, umilințele sărăciei, au pus stăpânire
pe suﬂetul lui de copil foarte sensibil asemeni unei
pânze de păianjen, neagră și foarte ﬁnă.
Nu de mult încă se vedea crucea de lângă drumul
de pământ către Eriu-Sâncrai, pe unde a trecut Ady
Lőrinc cu ﬁul său «doi calviniști maghiari
încăpățânați».
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Compania lui am fost noi, elevii mai mici. Elev
mai în vârstă ca el nu a fost atunci la Mețenț. Jocurile
noastre au fost cele aduse din școală, însă crescând,
le-am abandonat și pe acestea. Am hoinărit de-a
lungul Ierului, apoi ne-am dus pe lanul Helei după
ciuperci, sau am prins grindei și știuci în revărsările
Ierului, însă acestea au fost mai degrabă distracțiile
noastre mai rare și de ocazie. Cu toții am avut «de
lucru».
Discuțiile noastre au fost niște tentații copilărești
și nişte taine din sat pe care copiii de felul nostru le
aﬂau mai mult de la slugi, și pe care le și uitam
repede.
Copilul Ady a fost foarte mândru, însă asta s-a
diluat într-o răbdare provenită din sărăcie, iar
îngâmfarea, care la fel l-a caracterizat, niciodată nu
a fost una jignitoare. Din această cauză el nu avea
niciodată «dușmani», cum avea pe vremuri și poate
are și azi ﬁecare elev. El știa să vorbească și cu colegii
mai mici, și și-a petrecut timpul și cu noi, care am
fost mai tineri.
Nu prea îmi amintesc de niciun fel de veselie. Nici
el nu-și prezintă copilăria în niște culori vesele. Viața
noastră a fost un câmp pustiu și nu prea am recoltat
lucruri vesele numai atunci c]nd foarte rar ceva nea făcut să râdem pe câmp sau în timpul jocului. Nici
nu-mi amintesc de asemenea lucruri mai mari. Poate
singura ispravă jucăuș[ a noastră a fost când de pe o
căruță care venea din pădurea de fagi din Zálnok am
furat o creangă întreagă de porumbar cu porumbe
coapte, cu care oamenii au vrut să le facă o bucurie
copiilor.
S-a întâmplat că noi am «furat» cu prea mare elan
crengile pline de porumbe albastre de pe o căruță
foarte încărcată. În marea noastră strădanie s-a
întâmplat că am tras jos aproape un teanc întreg de
crengi, care apoi au fost călcate de văcuțele căruței
următoare în băltoacele pline de noroi. Abia am avut
parte de ceva din ele. Când am ajuns însă acasă am
văzut că respectiva căruț[ mergea în curtea parohiei
la unchiul meu, pentru care un voluntar aducea
lemne, și pe care el l-a rugat să aducă ;i porumbe
pentru copii dacă găsește porumbe frumoase.
Ne-am întristat de această pățanie și poate și din
cauza asta nu s-a dezvoltat în noi șmecheria
«dobândirii».
Zile monotone de vară, duminici `n niște culori
palide, din primăvară în primăvară, din iarnă în
iarnă. În vreme ploioasă abia s-a putut ieși din sat
din cauza noroiului și a apelor sălbatice, iar situația
este la fel și acum la Mețenț. Cu toate că atunci au
mai fost și veri, cu zile calde și sufocante și cu un aer
plin de praf. Frunzele leneșe ale salcâmilor s-au făcut
gri, iar noi am stat la pândă obosiți la umbră să
vedeam vaca cârciumarului Reichenberg Jenő cu cei
doi viței gemeni ai ei. Am constatat, `ns[ cu mintea

Au trecut douăzeci de ani, ca albe n[luci,
Ca un gând
Îmi zboară sania în noapte
Spre ce-am iubit atunci,
Ochii mi-i ridic, pios, bl]nd,
Acolo îmi zboară sania în noapte.”
(Crucea lui Cristos în noapte)
Și am fost și la cimitir, în cimitirul de la Mețenț,
dincolo de grădină. În cimitirul din Mețenț, unde își
doarme în liniște somnul de veci bătrânul Ady, acest
jeler născut domn adev[rat, mereu neliniștit.
Da, sania trasă de pegasul lui Ady Endre a zburat
într-adevăr, însă cele două văcuțe ale lui Ady Lőrinc
mergeau încet. El nu le \inea pentru lapte, ci pentru
arat și transport, pentru că de cai el a avut bani mai
târziu când i s-au înmulțit brazdele de pe valea
Ierului.
Și am vizitat și casa cea mică. Este pe cale s[ se
d[r]me, așa cum st[ ea de ani de zile. Curtea este și
mai plină de buruieni, așa cum și în copilăria noastră
lumea întreagă era plină de buruieni. Atunci, pe
vremuri, am observat buruieni multe numai când
ploua mult. Dar azi? Se pare că azi și la soare crește
frumos măselărița, cucuta și brusturii, așa încât
cicoarea abia are loc să-și strecoare ﬂorile violete.
Poate că așa este mai bine. Imaginea asta se
potrivește mai mult de amintirea sărăciei, a stării de
jeler, de Koppány neliniștiți.
Endre a fost un băiat bucălat și brunet. Nu a fost
unul jucăuș, ci mai mult un blând care trăia pentru
sine. A privit jocul altora, însă el nu prea c[uta ocazii
pentru asta. Se distra de zburd[lnicia altora, însă el
a rămas mai mult serios decât jucăuș. Obrazul lui
brunet închis, părul lui negru și ochii lui mari au
strălucit precum cărbunele proaspăt scos din
adâncul pământului. Ca niște bucăți de cărbune din
care se fac focuri cu mii de calorii... acele focuri mari.
Hainele lui au fost simple, ca și ale noastre ale
tuturor, pentru că am fost săraci.
Pe mine satul m[ a;teapt[
Parc[ v[z]ndu-m[ `n scutec iar
(Mă duc acasă în satul meu)
17
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noastră de copil, că norocul nu a umblat la un loc
potrivit. Omul sărac nu locuiește în mijlocul satului,
l]ng[ cârciumă, ci altundeva, la margine, către
cimitir.
Printre puținele noastre distracții cu cea mai
mare plăcere priveam distracțiile moșierilor ținute
destul de des `n văzul lumii. Pentru că așa ceva avea
loc destul de des acolo în satul nostru. Odată curia
lui Récsey răsuna de larmă, altădată conacul lui
Molnár. Dar mai ales curtea lui Récsey János primea
musaﬁri, ca și cea a lui Szilágyi în hotarul din Istrău.
Acolo însă nu prea ne-am dus, pentru că era departe,
însă am auzit de acele distracții, și multe alte aventuri
a suﬂat vântul și către noi.
În vremea respectivă moșierii nu prea au avut
contacte cu poporul, mai ales cu cei săraci. Nu, nici
măcar cu cei care au fost ca Ady Lőrinc. A fost mare
prăpastia între domn și țăran, și mai mare între cel
înstărit și cel sărac. Atât de mare, încât acest șanț a
devenit larg, chiar până în America. Din Ady Lőrinc
a izbucnit des în ultimii lui ani după câteva pahare
de vin am[răciunea împotriva «domnilor», cu toate
că atunci deja avea relații bune cu toți domnii din
comitatul Sălaj. Da, împotriva domnilor, care l-au
desconsiderat și l-au umilit pe micul nobil care a fost
el. Această «umilire» însă noi nu am înțeles-o, iar eu
niciodată nu am aﬂat adevărul nici de la el. Probabil
el avea motive pentru asta, pentru că circumstanțele
de atunci nu au fost altceva decât exploatarea
oamenilor mici și robotă pentru oamenii săraci.
Cu siguranță, era vorba de o altă lume față de cea
de azi. Nu exista încă niciun fel de cercetare
sociologică rurală. Cei înstăriți plângeau din cauza
anului 1848, s-au plâns din cauza compromisului din
1867, însă mai degrabă le-au blestemat râzândplângând pe amândouă. Bineînțeles nu toată lumea,
pentru că puterea a fost dragă multora și atunci, și
au fost destui cu o morală discutabilă și în vremea
respectivă. Și chiar dacă respectivul nu, însă careva
dintre rubedeniile lui a avut nevoie ori de un post de
notar, ori de ceva post de scriptolog la comitat.
Și apoi a fost un lucru știut că nu este bine să
extinzi niște drepturi, mai ales în privința jelerilor.
Așa ceva niciodată nu a condus la ceva bun. Este un
lucru bine știut.
Apoi în urma vieții politice și în urma adaptării
personale la situație și încă pentru multe alte
circumstanțe, sentimentul public s-a transformat des
în favoarea nostră, a copiilor. Ba a venit, ba a plecat
în trombă câte o căruță. La plecare goală, la venire
dinspre Craidorolț, însă am văzut deja de la distanță
contrabasul și în fața lui pe membrii amețiți ai
tarafului țigănesc al lui Péter. ~I cuno;team deja bine
și parcă atelajul lor venea inten\ionat după noi cu
mare alai.
Așa că și noi am avut parte pe stradă, câteodată
și în curte sau pe verandă și pe gang, de veselia asta
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prin unchiul meu, care la fel a fost un om de o statură
frumoasă, la fel de cheﬂiu și amator de cărți și
prieten de pahar al ﬁecăruia dintre domnii aceștia.
Datorită lui am văzut de multe ori de aproape aceste
chefuri. Acolo am asistat și eu la marile bătălii de
cărți, care au devenit încă înainte să mă culc eu, tari
de tot, și din când în când am mai primit și eu din
casa cea mare câte o monedă de «patru crăițari».
C]nd am fost la unchiul meu, am fost mereu acolo
printre adulți cu ocazia tăierii porcului, a
onomasticilor sau a zilelor de naștere.
Frații Ady însă au fost mai retrași din natură, și
dintre cei doi, Endre a fost cel mai modest, mai
retras, care nici în copilărie, nici mai târziu nu a avut
niște legături suﬂetești cu acei oameni de care se face
acum vorbire. Frații Ady au fost acceptați numai la
vârsta lor mai mare în această gașcă, înțeleg aici
«clasa domnească», când ei au prezentat destul de
multe dovezi că vor deveni și ei domni. Însă și atunci
numai foarte încet, treptat, pentru că orgoliul
domnilor este o gheață nespus de groasă, pe care de
multe ori nu o poate topi niciun fel de căldură, nici
măcar căldura inimii. Iar în tinerii Ady a ars
încontinuu ﬂacăra amarăciunii și a refuzului. Cine
ar putea spune dacă ei au moștenit asta de la tatăl lor,
bătrânul Ady sau s-a format ca o moștenire de la
strămoșii lor, poate chiar de la Koppány? S-a format
asta în suﬂetul lor, ca și un strat peste universul lor
suﬂetesc acru. Cine cunoaște istoria neamului lui
Ady, numai cine poate pătrunde cu privirea în
misterul istoriei, în luptele interioare suﬂetești ale
maselor cauzate de evenimente, va înțelege multe din
cele ce am povestit eu aici. Luptele între frați cauzate
de creștinism, schimbarea dinastiei lui Árpád cu
niște străini, apoi chestiunea moștenirii celor șapte
conducători de triburi, multele peripeții prin care
acest neam a trecut până la Mohács, apoi despărțirea
pe tabere cauzată de subjugarea turcească, acestea
toate până la mișcarea înălțătoare a lui Rákóczi cu
un sfârșit trist și exilul curuților... și toate acestea se
regăseau în Ady.
Dar la toate acestea a mai contribuit și viața
groaznică. Acea viață care a fost trăită de tinerii Ady.
Din poeziile lui Ady Endre își dă seama de acestea
doar acela care nu citește acolo numai niște litere și
care simte în poeziile lui ceea ce trebuie să înțeleagă
privitorul când se uită și admiră un copac uriaș. Da,
privitorul trebuie să vadă și să știe în ce fel de sol
coboară rădăcinile copacului respectiv. În acest caz
privitorul vede imediat altfel «măreția»,
extraordinarul, pentru că el va putea să și înțeleagă,
cum a putut să dea naștere natura atotputernică la o
asemenea «minune», cum a putut ea să o creeze.
Băiatul mai mic Ady Lajos, se conforma mai ușor.
S-a căsătorit cu o fată Kaizler, din familia căreia a fost
numit și un comite al Sălajului. Și imediat a început
18
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să se topească acea gheață devenită groasă și tare.
După moartea lui Endre, la întrunirile organizate în
amintirea lui, deja erau prezenți toți domnii din Sălaj
care se puteau mișca. Asta am văzut eu la Zalău, asta
am văzut și la Mețenț. Da, pentru că ei auziseră deja
c]te ceva despre el, despre Titanul din Sălaj.
Unchiul Lőrinc însă și-a păstrat până la moarte
bosumﬂarea și nu a fost zgârcit în comentarii.
Tot timpul i-a umblat capul la șiretenii și capcane.
Nu numai în vorbe, dar și în fapte a fost bătrânul gata
de fente. (...)
Ia să povestesc aici – cu toate că nu are legătură
cu țelul meu – una din fentele lui, de care am râs de
multe ori chiar și la vârsta noastră de bărba\i.
Povestesc asta așa cum am auzit eu de la prietenul
meu sculptor Kaizler Károly, care într-un fel a fost
implicat în chestiune, pentru că farsa unchiului
Lőrinc s-a întâmplat în legătură cu o slugă de-a lui.
Unchiul Lőrinc ar ﬁ dorit să-și înmulțească
văcuțele. Nu a avut bani, sau nu a vrut să plătească
pentru paternitate, treaba lui. A dus deci văcuțele la
malul Ierului la păscut, acolo unde – cum a aﬂat el –
a umblat și taurul lui Kaizler, însă pe malul celălalt.
Taurul a fost păzit de către un om cu pipă, iar
unchiul Lőrinc știa bine de penuria de tutun. Acolo
s-a plimbat unchiul Lőrinc la capătul cu papură și cu
iarbă al pământului său, vizavi cu taurul. Acolo și-a
îndemnat văcuțele și a avut mare grijă ca ele să nu
treacă unde nu este voie, adică pe malul opus. Și
încetul cu încetul a ajuns mai aproape de «tatăl»
vizat.
:i s-a adresat păstorului<
«− Nu vrei să aprinzi o pipă, Miska?
− Ba da, cum să nu, dacă îmi dați tutun!»
Unchiu Ady i-a arătat punga plină de tutun –
momeala –, iar lui Miska nu i-a mai păsat de taur și
nici de zona interzisă, unde taurul a venit fără
probleme. Bineînțeles și cele două văcuțe au avut
partea lor din chestiune. Nici măcar ﬂeșcăitul în
băltoace nu i-a trezit atenția lui Miska, atât de mult
a savurat el tutunul cel bun. Au discutat, iar Ady
Lőrinc s-a uitat numai cu colțul ochiului către locul
unde s-a întâmplat «întâlnirea» planiﬁcată. Apoi,
după ce ei au discutat destul, el a mers acasă încet cu
cele două văcuțe. După una sau două zile, el a repetat
vizita, pentru că trebuia să rezolve și cazul celeilalte
vaci. Miska savura tutunul odat[ ce sosea domnul
Ady. S-au repetat toate, așa cum domnul Ady le-a
născocit, și cu prețul tutunului pentru una sau două
pipe, văcuțele au devenit mame.
După câteva zile bătrânul s-a dus din nou lângă
Ier. Așa numai la păscut, ;tiind bine că îl va găsi pe
văcarul Miska din nou acolo, pe pășunea respectivă,
împreună cu taurul lui. Însă domnul Ady nu a mai
vrut să se întâlnească cu Miska așa cum a făcut cu
câteva zile în urmă. Nu! De parcă nu ar ﬁ discutat
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niciodată cu Miska, și când a văzut taurul pe partea
de dincoace, imediat l-a certat pe Miska, au urmat
niște replici, și se părea că treaba nu va avea un sfârșit
bun. Bătrânul vroia taurul în zălog, Miska nu-l lăsa.
Au început să se înjure, și sfârșitul certei a fost că
văcarul Miska l-a mânat pe domnul Ady cu bâta spre
curtea lui Kaizler din Eriu-Sâncrai.
Noi ne-am distrat mult de episodul acesta.
Récsey János, acel Récsey care locuia pe partea
către Căuaș – pentru că au fost doi moșieri Récsey
la Mețenț, și amândoi foarte cheﬂii – a construit în
curtea lui o pistă de popice. Era vorba de o pistă
rurală, din cele care ;i le fac oamenii și în zilele
noastre în aer liber. După un pic de netezire se
bătătorește locul pistei, se așează câteva scânduri
șubrede lateral și una la capăt, și gata.
Bineînțeles, pentru inaugurarea acestei piste el ia invitat pe toți prietenii, pe domnii căsătoriți și
necăsătoriți, chiar și din satele vecine, adică gașca
obișnuită.
Inaugurarea a fost precedată de o partidă de bere.
A fost prezent și Endre, stătea chiar lângă mine.
Deodată, un tânăr moșier s-a îndreptat către noi și
arătând către Endre a spus< «– Băiete, ia du-te și pune
la loc jaloanele!»
Băiatul s-a făcut palid, în ochii lui s-au aprins
niște ﬂăcări.
«– Nu mă duc» a zis el hotărât, și-a ridicat capul,
ca și mai târziu, când era convins de adevărul lui în
discuțiile cu adversarii.
Dacă s-a păstrat asta în suﬂetul lui sensibil?
Amărăciunea asta din copilărie nu a trecut repede în
cazul acestui băiat aproape mereu serios. Aceste
lucruri şi cele asemănătoare l-au făcut bosumﬂat și
aprinzătorul unor focuri mari? Asta și toate cele pe
care le-a moștenit el după am[răciunea revărsărilor
Ierului plin de papură?
Toate astea au fost izvorul tuturor și tuturor
durerilor...”
Suﬂetul trebe spart
de durerile ce-l bat.
(Cântec popular din Valea Ierului)
„Când evoc viața părinților poetului, aceste două
versuri îmi vin în minte din cântecul preferat al lui
Ady Lőrinc și Ady Endre. Nu de mult am vizitat din
nou casa natală a lui Ady Endre reconstruită în
grabă, dup[ ce a ars la 30 octombrie 1954. Am vizitat
din nou toată curtea și ulița lată unde am alergat în
copilărie împreună cu Ady Endre și Ady Lajos. ~;i
face ecou în mine din nou cântecul sălăjean amar,
care te face să plângi cântându-l

Grâul trab[ s[cerat / Și în cl[i mari aș[zat,
Suﬂetul s[ mi-l despart / De durerile ce-l bat.
Traducere< D. P[curaru, Veres Istvan
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Proiect realizat de Aurel Popp pentru ridicarea unui monument Ady Endre ;i a unei ;uri pentru evenimente culturale
„Așa mi-aș închipui eu adunarea întru democrație a scriitorilor din R. P. R. la Mețenț, în locația deschisă la proiectatul Muzeu și Loc de Pelerinaj Cultural Ady Endre. Mețenț, 16 noiembrie 1954” Aurel Popp

Aurel Popp ;i scriitorul Gellert Sandor, dup[ refacerea casei arse
Satul lui Ady Endre este unul foarte trist…
„15 aprilie 1954. Prima impresie a fost una groaznică. Când am ajuns acolo dinspre biserica reformată și am văzut
improvizațiile de acoperiș din paie și din coceni de mălai pe zidurile șubrede ale celor trei construcții, parcă am văzut
lințoliul de moarte pus peste construcțiile vechi.
Hornul casei se ridica către cer în culori `ntunecate, roșu și negru, parcă arunc]nd niște blesteme către cer, iar
dudul uriaș de lângă mica poartă dinspre stradă, cu crengile lui ciuntite, p[rea un cor pe mai multe voci, acompaniind
parc[ blestemele hornului. Era un vânt urât și crengile ciuntite și-au cântat melodia lor c]t[ vreme am stat cu capul
aplecat în curtea plină de paie ;i jale.
Am vizitat și mormântul lui nenea Lőrinc. Acolo m-a întâmpinat iar[;i aceea;i muzică stranie. Stejarul de după
mormânt era și el ciuntit și, prin vântul puternic, crengile lui uscate și-au cântat plânsetele.” Aurel Popp
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Casa `n care s-a n[scut poetul Ady Endre `n anii ‘50

Casa `n care s-a n[scut poetul Ady Endre, ref[cut[ `n anii 2013-2014 de echipa artistului vizual Oana P[curar
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Camera poetului Ady Endre, ref[cut[ `n anii 2013-2014, aranjament interior Oana P[curar.
Documentare< dr. Szöcs Peter, drd. Adriana Zaharia

Obsesia a devenit realitate. Ar ﬁ prea simplu dac[ am considera c[ Aurel Popp s-a str[duit s[ transforme casa natal[
a lui Ady Endre `n muzeu, `n loc de pelerinaj, doar pentru c[ mama poetului era rom]nc[. Sem[n]nd `n multe privin\e
cu tat[l poetului, cu b[tr]nul Ady Lorincz, cel care ;i-a p[strat p]n[ la moarte „bosumﬂarea” dar „`i umbla capul ;i la
;iretenii ;i capcane”, Aurel Popp avea idei ferme, deseori acestea devenind obsesii, se conducea dup[ principii imuabile,
`;i dezvoltase o ﬁlozoﬁe de via\[ aparte, intr]nd cu toat[ convingerea `n propriile canoane, de;i ;tia c[ acestea pot ﬁ
capcane.
Indiferent de modul `n care privim azi demersurile pictorului s[tm[rean, indiferent de adev[rul despre zvonurile
din sat, ca ;i de str[duin\ele exege\ilor vie\ii ;i operei poetului, un lucru r[m]ne cert< `nﬁin\area muzeului Ady Endre
`n vechea localitate s[l[jean[, Mecen\iu, i se datoreaz[ `n exclusivitate lui Aurel Popp. B[tr]nul artist a reu;it s[-;i
transpun[ `n practic[ obsesia.
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George Vulturescu
Un preambul...
editoriale
și cititori în ”stelele” revistelor
literare,aveam fidelități de ales - apăruseră cărți care
ne jalonau, iluminau cărările și drumurile noastre
din ”provincie” - Metamorfozele poeziei (1968),
cronicile semnate de Laurențiu Ulici (Prima verba
- în volumele din 1975, 1978), pe care îl simțeam
din ”Nordul nostru”, dar și Scriitori români de azi
(I - 1974, II-1977) sub semnătura lui Eugen Simion.
În același timp eram ”fidelii” unor festivaluri de
poezie precum cele de la Tg. Neamț (inițiate de
poetul Daniel Corbu și având moderatori pe
Laurențiu Ulici, pe Marin Mincu), sau de la
Sighișoara (unde Dan Lotoțchi îl aducea pe Marin
Mincu) iar peste deal, la Sighet, era festivalul
preferat de L. Ulici, cu finalul de neuitat de la
Deseștii lui Gh.Pârja. In spațiul cultural transilvan
urmăream poșta redacției de la Familia, girată de St.
Aug. Doinaș, urmăream cronicile semnate de Petru
Poantă,Valentin Tașcu și Radu Săplăcan. Insă știam
că actul critic ”presupune în egală măsură
infidelitatea față de lecturile anterioare” (p.186) și
ne-am lăsat călăuziți de ”stele” norocoase în care
credea și autorul Lecturilor infidele - ”operele
adevărate, în care ne oglindim și ne regăsim,ne
însoțesc permanent, ca un cer plin de stele mereu
același și mereu altul, deasupra capetelor noastre”
(p.183).

...o ”motivație” la o sărbătoare în avanpremieră,
azi, 27 octombrie 2019. Ii datorăm Domnului
Nicolae Manolescu, și Dumneavoastră, câteva
precizări.

Era un ...”altul” Nicolae Manolescu cel pe care
l-am revăzut la ... Cavnic, în Maramureș,unde îl
căutam împreună cu dr.Mihai Pop,președintele
”Alianței Civice” din Negrești-Oaș ? (2 Era în 8
septembrie,iar pe 24 septembrie 1992 poposea
pentru prima dată la Satu Mare, aflat în campanie
electorală. Il însoțeam pe criticul Nicolae
Manolescu sau pe candidatul politic la
prezidențialele de atunci? Acum, după 27 de ani, am
găsit răspunsul într-un text pertinent semnat cândva
de Sorin Alexandrescu care ne îndemna să studiem
”calitatea cuvântărilor și analizelor sale politice din
acei ani” transând cu o linie sigură - ”...omului
politic Manolescu i-a fost la fel de ușor să citească
evenimentul sau situația politică precum i-a fost
criticului Manolescu să citească textele literare ale
vremii lui... ”(Retrospectiva Nicolae Manolescu, VI,
Observator cultural, nr. 93, 2001). Fotografia de
atunci a ”prezidențiabilului”, făcută într- pauză
lângă Teatrul de Nord Satu Mare, (3 este o probă că

Ele vor scoate în evidență câteva ”fidelități” și
”infidelități” (păstrând sensul din LECTURI
INFIDELE, prima carte a Domniei Sale pe care am
cumpărat-o în 1966) care implică, cu un ceas mai
devreme - hai să zicem exact peste o lună apropierea unei aniversări. Pentru că suntem în anul
XXX al revistei Poesis și al Festivalului ”Zilele
Culturale Poesis” (acestea aflându-se la ediția a
XXVIII-a),sper că ni se vor ierta câteva ”aduceri
aminte” lămuritoare.
Așadar - de ce o toamnă cu Nicolae Manolescu
la Satu Mare? Pentru că toate întâlnirile,
”admirabile” pentru noi, s-au înscris sub zodia
toamnei...Pentru că, acum 37 de ani, într-o zi de 1
noiembrie 1982, eu și cu Dumitru Păcuraru citeam
poezie la Cenaclul de luni (1. ”Poeți din provincie ”
-așa eram catalogați peste tot - atenți la aparițiile
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timpul scoate în calea lui rune în care-i place să se
oglindească...

prezența,”vie”, a celor mai importanți scriitori din
țară.

După cum vedeți am vorbit despre ”fidelitățile”
și ”infidelitățile” noastre. Dar ale lui Nicolae
Manolescu...pentru Satu Mare? (Mă rog, față de
scriitorii pe care-i cunoștea de aici...) Nu poți să-i
reproșezi mare lucru celui care a scris - ”pentru
președinte nu există nici o deosebire între membrii
Uniunii, îi tratez pe toți la fel...”(Daniel CristeaEnache, Convorbiri cu Nicolae Manolescu, C.R.,
2017, p. 111). Nici noi...pentru că Domnia Sa a
acceptat să re-vină în Satu Mare la ediția a XV-a a
Zilelor Culturale Poesis. Era deja noul președinte al
Uniunii Scriitorilor...

Pentru aceste lucruri,pentru revenirile cu tâlcul
”fidelității creatoare”, iată, după un șir de 37-27 și
14 ani, îi mulțumim Domnului Președinte al Uniunii
Scriitorilor pentru că a acceptat să fie aici, la Poesis,
dovedind că Uniunea, pe care o reprezintă, are o
”margine” vie cu ”centrul” în valorile naționale.
Vă mulțumesc, de asemenea, și Dumneavoastră
celor
prezenți
pentru
că
prin
confesiunile/intervențiile pe care le-ați prezentat pertinente și inedite analize de istorie și critică
literară, fără aer panegiric, înțesate de sclipiri
umoristice - ați făcut din această zi, iată pe parcursul
a aproape 5 ore, o adevărată sărbătoare a literaturii
române, o avanpremieră binemeritată pentru opera
monumentală a criticului și a omului Nicolae
Manolescu...

Atunci, în 2005, Dumitru Păcuraru inaugura
”Vila Poesis”/sau ”Centrul Multicultural Poesis”/
iar invitații noștri erau dintre cei mai importanți
scriitori naționali...Era ”fidelitate” această re-venire
la Satu Mare?... Nu ne-am întrebat,dar am simțit că
a re-veni, după 14 ani, la Poesis, nu este, la Nicolae
Manolescu un ”exercițiu de imagine”, ci de înaltă
pedagogie,de respect pentru noi,cei de departe - pe
granița de Nord-Vest - unde cărțile Domniei sale neau ajutat, de-a lungul anilor, să învingem
”provincia” (și cea geografică și pe aceea din noi
înșine),să construim în ea proiecte viabile, să le
ridicăm la nivelul valorilor fundamentale prin

Îi invit,în final,pe colegii mei - criticul Gheorghe
Glodeanu, pe eseistul Alexandru Zotta și pe poetul
Ioan Nistor - ca alături de mine și de
Dumitru Păcuraru să-i înmânăm Distinsului nostru
oaspete un... simbol din Nordul nostru...
(Text prezentat în 27 oct. 2018 în sălile Centrului
Multicultural Poesis)

Note:
(1 - Am stat ”la rând” la cabinetul său de la Facultatea de Filologie din București.M-a primit cu o politețe
firească,irizând de o oarecare curiozitate - ”De ce vrea să citească un poet din Satu Mare la Cenaclul de
luni...?” Am dat câteva răspunsuri care l-au făcut pe profesorul de atunci să-mi răsfoiască/citească câteva
texte și apoi să mă invite să citesc specificând că pot să aduc cu mine ”și alți poeți”...M-a urmat doar Dumitru
Păcuraru...
Pe un rând din spate era Dorin Sălăjan, sătmăreanul de la Flacăra care va publica în ziarul nostru, Cronica
sătmăreană, o însemnare - ”Doi poeți sătmăreni la Cenaclul de luni din capitală” (28 nov. 1982).
(2 Ne însoțea Remus Vârnav, directorul Muzeului Țării Oașului și poetul Ion Vădan.
(3 Fotografia de acum 27 de ani i-am oferit-o Domnului Nicolae Manolescu din partea redacției Poesis,
după cum se poate vedea în albumul foto al numărului.
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Gheorghe Glodeanu
O arc[ a valorilor
Printre numeroasele lucrări de referință publicate
de către Nicolae Manolescu în ultimele decenii se
numără și Arca lui Noe. Eseu despre romanul
românesc (Editura Minerva, Bucureşti, vol. I - 1980,
vol. II - 1981, vol. III – 1983). Lucrarea s-a bucurat de
un succes deosebit, marcând în mod decisiv exegeza
romanului autohton. Deplin conştient de dificultatea
elaborării unui sistem dar şi de necesitatea lui, criticul
încearcă să realizeze un tablou tipologic şi istoric al
romanului românesc. Desigur, titlul lucrării este
metaforic, după cum metaforice sunt şi conceptele
utilizate: Doricul, Ionicul şi Corinticul. În această
accepţiune, lucrarea reprezintă o riguroasă selecţie a
principalelor creaţii romaneşti din literatura română
care, puse în discuţie, sunt de fapt îmbarcate pe un fel
de simbolică Arcă a lui Noe. Pe de altă parte, această
arcă constituie şi o imagine a Romanului însuşi. Într-o
fază a începuturilor, arca apare ca o reflectare a lumii,
iar autorul e un demiurg-creator înzestrat cu puteri
absolute. Mai târziu, viziunea se degradează. Deşi Arca
reproduce la scară Lumea, nu se mai identifică cu ea.
Chiar şi demiurgului i se substituie varianta sa
parodică, Noe, simplu colecţionar de fiinţe şi obiecte,
lipsit de harul creaţiei, nu însă şi de acela al
imaginaţiei, selectând „din realitate nişte fiinţe pe care
le îmbarcă pe o corabie imaginară”. Criticul
mărturiseşte că eseul său nu are un caracter exhaustiv
şi nu constituie o teorie a romanului, nici măcar o
istorie a lui. Intenţia lui Nicolae Manolescu este aceea
de a degaja aventura spirituală a romanului romanesc
de la origini până în prezent, aşa cum apare ea oglindită
în câteva opere reprezentative ale genului. Punctul de
plecare se găseşte în creaţia lui Albert Thibaudet, de la
care criticul îşi împrumută termenii, dar îi şi
completează, acordându-le un sens metaforic evident.
Pe baza lecturii pertinente a câtorva zeci de opere,
Nicolae Manolescu ne oferă trei modele reprezentative
ce marchează evoluţia genului. Eseul este remarcabil
atât prin perspectiva pe care ne-o propune asupra
evoluţiei romanului românesc, prin subtilitatea şi
profunzimea analizelor, cât mai ales prin tentativa de
a realiza o tipologie a romanului autohton.

înseamnă un roman de factură tradiţională, în care
naratorul omniscient creează iluzia vieţii obiective,
ionicul aduce cu sine o schimbare a perspectivei
narative, investigaţiei sociale substituindu-i-se analiza
psihologică. Principala cauză a transformării
romanului realist din doric în ionic e văzută în tendinţa
Autorului de a se apropia de Personaj, până când
suprapunerea punctelor de vedere devine totală. O
consecinţă firească a acestui fenomen este
metamorfoza Autorului în Personaj. Tipologia propusă
de către Nicolae Manolescu nu îşi are originea în
obiectul sau în tema romanului, ci porneşte de la
perspectivele narative. Ca urmare, noţiunea de roman
ionic nu este reductibilă la aceea de roman analitic sau
psihologic, căci psihologia poate exista în romanele
dorice la fel de bine cum există observaţia moravurilor
în romanele ionice. Fiind preocupat de ipostazele
naratorului, Nicolae Manolescu observă o perspectivă
exterioară, a naratorului-demiurg din romanul doric,
alta interioară, subiectivă, din creaţiile de tip ionic şi o
dimensiune ludică şi parodică specifică romanului
corintic. Acesta din urmă se caracterizează prin
extraordinara lui eterogenitate. Scriitorul nu mai
pretinde să concureze „starea civilă”, ci apelează la
viziuni onirice ori poetice. Sub planul imediat se
ascund mituri sau alegorii, naratorul demascând
caracterul convenţional al relatării. Vocaţia supremă a
scriitorului pare a fi jocul, parodia, deconstrucţia,
demitizarea realului. În acest context, personajele apar
şi ele ca nişte marionete manipulate de un demiurg
degradat, ce se amuză pe seama propriilor sale creaturi
imperfecte.
Deschis celor mai spectaculoase metamorfoze,
aventura spirituală a romanului continuă şi, odată cu
ea, şi aceea a poeticii genului. Parafrazându-l pe Albert
Thibaudet, se poate afirma că teoria romanului
alcătuieşte ea însăşi un roman, ale cărui personaje sunt
romancierii. Există o Comedie Romanescă, după cum
există şi o Comedie Umană. Iar comedia romanescă
românească este excelent investigată de către Nicolae
Manolescu în Arca lui Noe.

Demersul analitic al lui Nicolae Manolescu
seamănă cu cel realizat anterior de către Erich
Auerbach în celebra lucrare intitulată Mimesis. Criticul
porneşte de la ipoteza că în opera fiecărui scriitor
există câteva locuri privilegiate, adevărate alephuri ale
alfabetului artistic, în care un ochi exersat poate
descoperi mecanismul întregului. Înainte de toate,
autorul îşi circumscrie conceptele. Dacă doricul
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Cornel Ungureanu
Nicolae Manolescu şi amintirile unui cititor de cursă lungă
Există un şir de versiuni ale întâmplărilor cu Dej sau
cu adăpostirea lui Dej pe drumul către Bucureşti – un
şir de amintiri din cărţile de istorie care se s chimbă
dar, iată, îl credem pe Nicolae Manolescu – aceasta ar
fi versiunea adevărată. Multe pagini sunt despre
întâlnirile fericite cu Ivaşcu – despre ştiinţa lui George
Ivaşcu de a ocoli vremurile rele. După o discuţie
despre achiziţionarea unor importante manuscrise, « în
maşină, la plecare, fără legătură cu vizita, Ivaşcu mia făcut pe neaşteptate, în felul lui delicat,
recomandarea de a fi « cuminte » o vreme, până când
ne vom da seama de intenţiile noului lider politic...
Spre deosebire de mine, care nici unu auzisem de el,
Ivaşcu îl cunoştea pe Ceauşescu, dar nu la fel de bine
ca pe Dej ».. Există câteva versiuni ale călătoriei la
Freiburg şi a « întâlnirii » cu Heidegger a lui Ion
Alexandru, a lui Marin Sorescu, a lui Nicolae
Manolescu, oaspeţii lui Paul Miron – înclinăm să
credem « versiunea Manolescu ». Poate şi mai
expresivă este O mărturisire (1997) « Şi, deodată, la
un an de la moartea lui Lovinescu, publică micul text
din Vremea în care îl pune într-o lumină cu totul nouă :
Nu ştiu ce-l va fi determinat s-o facă. Şi nici nu mă
interesează. Psihologia artiştilor e foarte misterioasă
(.........) Călinescu se întreabă dacă nu sufletul anxios
şi maladiv a lui Lovinescu a făcut din pasiunea pentru
viaţa socială a literaţilor un fel de terapie. » « Ar fi
vizibil şi acest lucru. Mai degrabă cred că că E.
Lovinescu avea structura unui credincios normal, fără
mistică. Credea în viaţa literară, în permanenţa
valorilor, într-un depozit etern al tuturor
evenimentelor.... După moartea fizică, presupunea cu
fermitate o existenţă literară de veci ». La care
importantă pentru noi, în acest context, este
« mărturisirea lui Nicolae Manolescu : « Portretul din
Vremea mai conţinea un procent de fericită uimire
pentru mine : îmi dezvăluia, în călinescianismul
începuturilor mele, de care eram conştient şi mândru,
o apropiere de Lovinescu pe care o ignoram. Şi eu cred
în valorile literare permanente. Şi eu nădăjduiesc că
există o viaţă literară de veci. Şi mie mi-ar plăcea să
mi se spună că, închipuindu-mi existenţa proiectată în
etenitate, am o amenitate de caracte care nu se
alterează cu vârsta. Nu intră nici cel mai mic orgoliu
în această mărturisire. Cred pur şi simplu că, în adâncul
sufletului meu literar, sunt un lovinescian. Acum şi
întotdeuna. Amin » (Teme.În selecţia autorului Ed.
Universalia 2000). » (3)

Nicolae Manolescu la 80 de ani, după mai bine de
cinci decenii de comentariu a cărţilor, de prezenţă în
viaţa literară mereu neliniştită, cu adversităţi succesive
defineşte o vârstă a scrisului românesc. Nu o carte sau
alta, nu Istoria critică a literaturii, spun confraţii, care
ezită să numească o carte sau alta în vârful piramidei,
ci capacitatea lui Nicolae Manolescu de a defini un
timp al scrisului. Viaţă şi cărţi. Amintirile unui
cititor de cursă lungă a apărut în 2009 – Nicolae
Manolescu împlinea 70 de ani. Recitim amintirile..
acum, când scriitorul se apropie de 80 de ani. Puţine
cărţi au fost aşteptate cu atâta nerăbdare ca Istoria
critică... a lui Nicolae Manolescu şi, scriem după ce
am recitit amintirile – « Amintirile unui cititor de cursă
lungă ». În aşteptarea amintirilor scrise « la 80 de ani ».
Desigur, Temele făceau parte dintre amintiri. Sau
prefaţau amintirile. Sau cum spune unul dintre criticii
care au rămas mereu în preajma scriitorului, « Temele
sânt ...parte dintr-o strategie abilă a subiectivizării
scrisului lui Nicolae Manolescu. Pentru a-şi merita
locul în aceste cărţi adevărurile literaturii trebuie să fi
fost, mai înainte, adevăruri ale vieţii. Prin uşa
întredeschisă a criticii se strecoară, mesagerii unei lumi
miraculoase : lumea persoanei întâi » . Lumea
persoanei întâi aşează faţă în faţă « Viaţa şi cărţile ».
« Istoria critică... » şi Amintirile. (1) Sau, cum
continuă prefaţa înainte amintită : « Lumea lui
Cunoaşte-te pe tine însuţi. O lume care îşi cere propriul
stil. Verbul cel mai frecvent al acestei lumi este a (se)
uimi. Iar deasupra lui, cei doi piloni pe care se sprijină
scrisul manolescian. Pe de o parte, o eleganţă de
prozator, pe de alta, fatala obligatoria luciditate a
criticului literar » (2). A uimi şi a se uimi. În « Teme »
(1982) ca şi în alte « mărturisiri » mai vechi
descoperim supărări la adresa memorialisticii : « Din
punct de vedere al autorului, memorialistica este un
inocent produs al vanităţii. Scriu memorii aceia care
se cred capabili să depună o mărturie despre lumea prin
care au trecut. Cum lumea nu e numai a lor, contează
valoarea pe care o acordă subiectiv mărturiei. Dacă neam închipui că am trăit doar ceea ce au trăit şi ceilalţi,
nu ne-am aşterne pe hârtie amintirile. Trebuie să
bănuim că avem ceva neobişnuit de spus » . În
Amintirile unui cititor de cursă lungă autorul are
mereu ceva neobişnuit de spus. Uimeşte, ne uimeşte.
De pildă, o lungă discuţie între Nicolae Manolescu şi
Ion Gheorghe Maurer. Cum George Ivaşcu îl trimite
pe tânărul Nicolae Manolescu la Ion Gheorghe Maurer
să-i ia un interviu, Maurer îi spune lucruri ,
prevenindu-l, care nu pot fi publicate. Cum Maurer îl
aduce le Gheorghiu Dej la Bucureşti la 23 august 1944.

Pagini importante ale « amintirilor » sunt, azi, cele
legate de « rezistenţa prin cultură ». « Cititorul cel mai
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carte, să formeze un număr de telefon şi chiar să
fumeze (.............) Cel mai curios lucru e că paralizia
progresivă şi-a asociat halucinaţii Primele le-a avut la
început de tot. Erau probabil, coşmaruri, se trezea
urlând, în plină noapte, nu ştia ce e cu ea. Mai târziu
începuse să confunde lucrurile».

atent în comunism era cenzura ». « Cenzura a fost o
formă diabolică de represiune intelectuală Cu urmări
neevaluate complet nici până astăzi. Dar a fost un
diavol şchiop. Şi n-a fost mereu acelaşi de-a lungul
perioadei comuniste ; a avut sincope şi reveniri ; iar
din 1965 a câştigat câteva bătălii, dar a pierdut războiul
cu literatura. Un deceniu şi jumătate de literatură
constituie adevărata dovadă. Sunt şocat şi acum să sub
condeiul unui critic, că a recunoaşte valoarea literaturii
din acest deceniu şi jumătate, ar fi o dovadă de
« obedienţă ». Ideologică ? Politică ? Doar respectivul
critic ştie ». Scandalul cu antologia « Poezia română
modernă ! ». Numele celor care au dus la interzicerea
antologiei au circulat, lipsea unul – Nicolae Manolescu
îl adaugă : « Din corul critic n-a lipsit Caraion.. ».

Istoria lui G. Călinescu era încheiată la 24 ianuarie
1941, după cutremurele legate de confruntarea lui
Antponescu cu mişcarea legionară. Faptul că marele
critic se despărţea de un timp al istoriei a creat
suspiciuni, adversităţi. Un volum masiv şi un şir de
articole mai mărunte protestau. Istoria critică a lui
Nicolae Manolescu , apărută şi ea în altă istorie
românească – în alte vremuri ale vieţii literare, a fost
întâmpinată de articole bune sau rele şi de un volum
mai mărunţel decât cel care întâmpinase Istoria...lui
G.Călinescu : Puşi Dinulescu, Gaşca şi diavolul.
Istoria bolnavă a domnului Manolescu (Ed.
Minerva, Bucureşti, 2009).
Peste zece ani, la
începutul lui 2019, scriitorul cu volumul-pamflet cerea
conducerii Uniunii scriitorului o pensie de merit. I-a
fost acordată, un pic înainte de 1 august 2019, când
scriitorul şi-a dat sfârşitul.

« Am spus .... că prietenii au jucat un rol important în
ceea ce priveşte refuzul meu de a emigra. N-am avut
foarte mulţi prieteni. Iar doi dintre ei se numără, ca o
ironie, poate, printre cei care au emigrat. Cel mai vechi
prieten al meu a fost Alexandru Ivasiuc. Singurul din
lumea literară de care m-am apropiat înainte de 1989 ».
« Unul dintre cei mai inteligenţi oameni pe care i-am
cunoscut ».Ivasiuc a făcut ani grei de închisoare, după
închisoare a ocupat funcţii importante care au iscat
bănuieli : a fost oare manevrat de securitate ? Nicolae
Manolescu are argumente ca să demonstreze că n-a
fost. « A fost considerat de securitate nu doar un
« element ostil » ci un factor de influenţă ». A fost un
prieten important, care a avut un sfârşit cumplit, în
cutremurul din martie 1977. Paginile spre sfârşitul lui
Ivasiuc aparţin şi romancierului : « Am rămas prieteni
până la moartea lui, în martie 1977, când şi-a găsit
sfârşitul, sub dărâmăturile blocului Scala » Şi, la
morgă : « Am trecut de două ori pe lângă cadavrul lui
Ivasiuc fără să-l recunosc. Într-un târziu, i-am
recunoscut cravata, pe care i-o adusesem eu însumi
din Germania cu un an mai înainte. Era în cămaşă şi
chiloţi. Haina de piele întoarsă de oaie de care nu se
despărţea iarna niciodată dispăruse. Un picior îi era
smuls din şold. Era vânăt la faţă şi cu părul albit de
praful de var din dărâmături ».

La 10 ani după apariţia volumului Viaţă şi cărţi.
Amintirile unui cititor de cursă lungă România
aniversa 100 de ani de la Unire, iar revistele voiau să
afle care sunt cărţile cele mai importante care au apărut
în această sută de ani. În Vatra, nr 12/2018 o anchetă
cu Cele mai bune de poezie, de proză, de critică
literară. cel mai influent scriitor român După
Călinescu, Lovinescu, este Nicolae Manolescu alături
de... Camil Petrescu. E o neobişnuită întâlnire care ne
dă şansa analizelor unor simetrii şi întâlniri neobişnuite
între doi autori care au definit (şi) literatura română, în
ultima sută de ani.

Note
) La fel de important este arborele genealogic, cu
părinţi, bunici – descoperirea lor şi a prietenilor lor.
Numeroase pagini ale amintirilor sunt legate de Sibiu
şi de împrejurimile sale, de Râmnicu-Vâlcea, cu
bibliotecile şi cărţile locului.

1

Despre Virgil Ierunca şi amintirile de demult : ale unor
parizieni. « Să mă întorc la Paris, la Monica şi la Virgil.
Când s-au prăpădit, unul după altul, mă număram
printre cei mai vechi prieteni ai lor în viaţă cu care
trămăseseră în legătură ». « Deşi au făcut pentru noi
ca şi pentru emigranţii politici au făcut mai mult decât
oricine, au avut parte de ingratitudine. Paginile despre
îmbolnăvirea, boala şi moartea sunt, descriptive, fără
urmă de impact lacrimogen.» « Monica era deja
paralizată. Nici în cazul ei nu există certitudine în
privinţa bolii Faptul că a refuzat orice exerciţiu pentru
relaxarea musculaturii poate fi o circumstanţă
agravantă, dar nu una a decalanşării bolii. Când venea
fizioterapeutul, îl plătea şi îl expedia. Mai târziu nu sa putut face nimic. Un picior îi era răsucit şi complet
anchilozat. Mâinile au încetat s-o mai ajute : să ţină o

2) (Totul despre Nicolae Manolescu. Ediţie îngrijită
de Mircea Mihăieş Editura Amarcord, Timişoara,
1996) pp30-31.

) Sectiunea consacrată lui Nicolae Manolescu din La
umbra
cărţilor
în
floare
(Facla 1995) începea astfel : « Socotit călinescian,
Nicolae Manolescu mainfestă o stimă deosebită faţă
de Lovinescu, din opera căruia îşi extrage mottouri
pentru cărţile sale, şi a cărui carieră, cel puţin pe
anumite coordonate, pare a o repeta. ».
3
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Olimpiu Nu;felean
Desenul critic
În configurațiile sale cele mai convingătoare,
critica literară este și ea un desen, care reprezintă
(literar) figurile și „peisajele” unei opere literare ce
evoluează în chiar fețele schimbătoare ale unei opere
de creație, demersul consumîndu-se între artă și
tehnică, între invenție și convenție, urmărindu-se
ornamentele unei țesături ce-și dezvăluie treptat
prezența și… prestația, ascunzîndu-se, în același
timp, în alte și alte văluri. Ca orice artă – a scrisului
– critica literară este și ea o operă de construcție mai
ales în sensul necesității de a planta piloni care să
susțină un drum ce înaintează în necunoscut. Chiar
așa, căci, dacă o operă de creație pune în „mișcare”
potențialități imprevizibile, critica literară trebuie săși asume și ea o parte din condiția precarității
descifrării semnelor, dar și din riscul sensurilor
inopinate. În cele din urmă, critica literară este o
reconfigurare a „desenului din covor”, pe care
încearcă să-l citească și să-l tălmăcească, într-un
limbaj poate mai direct, dar nu mai puțin expresiv,
care are și el nevoie de o „decodare” specifică, un
limbaj la care se ajunge prin lecturi, disponibilități,
manifestări ale spiritului (critic?), o anume știință a
abordării… realității. E vorba de un desen secund.
Un desen care anunță și ordonează marele edificiu.
Nu e nevoie neapărat de elaborarea unor manifeste
sau programe. Insinuarea în edificiu se face prin
acțiunile de triere a „materialului”, asigurarea
calității și, de ce nu?, a ordinii morale a scrisului…
Și prin altele, mai multe… O morală care nu
îngrădește nici o libertate de mișcare. Specificul
scrisului critic este dat de această continuă descifrare
a desenului din covor, interpretare pe care trebuie să
o ducă nu sub semnul hazardului, ci spre un anumit
loc, spre o anumită țintă. Multe povești s-au
consumat – și se vor mai consuma – în stabilirea
„țintelor critice”, care trebuie să fie, desigur, ale
operei, dar și ale „orgoliului” critic, ale demersului
critic, interesat să edifice și un discurs „propriu”,
care, într-o anumită măsură, să funcționeze de sine
stătător. De aici s-ar putea desprinde multe căi de
discuție, dar nu ne hazardăm pe acestea. Într-un
basm publicitar, un calif din Bagdad este nemulțumit
de faptul că propriul covor fermecat comite
năstrujnicii și-l duce noaptea mereu la o altă cadînă
decît la cea pe care voia el s-o cerceteze, fapt ce-l
determină să solicite serviciile unui meșter care săi regleze zborul. Aici apare problema: spre ce cadînă
te duce covorul cu care călătorești prin spațiile

ficțiunii și cum confirmi autenticitatea zborului?
Temeritatea actului critic constă în faptul că un critic
literar descifrează el desenul din covor, ținînd cont
de tot felul de aspecte specifice – literaturii,
societății etc. – , dar, în timp ce urmărește desenul,
trebuie să conștientizeze faptul că acest covor este
„fermecat”, că acesta zboară prin imprevizibil, că
lasă în urmă lumi pentru a regăsi alte lumi,
menținîndu-se mereu în suspensie, dar contînd pe
siguranța zborului. Nici o operă literară demnă de
atenție nu se va opri vreodată în loc, într-un anumit
cantonament critic.
Spun acestea și mă gîndesc la prestigioasa operă
de critic și istoric literar a Domnului Nicolae
Manolescu. Încă de la debutul critic din
„Contemporanul” (1962), continuînd cu cronica
literară din „România literară” (20 de ani) și apoi cu
numeroasele cărți, Nicolae Manolescu s-a impus,
după cum se știe, drept una dintre instituțiile criticii
literare românești. A contribuit decisiv la conturarea
canonului epocii și a eludat ierarhiile oficiale. Și-a
pus semnătura pe o epocă de avînt a literaturii, atîta
vreme cît, după cum mărturisește într-o carte de
convorbiri, „Semnătura reprezintă un factor
constitutiv în cultura modernă, diferențiind-o de
folclor”. A trebuit să facă față mai multor provocări,
dar două mi se par teribile. A trebuit să regîndească
perspectiva critică și fundamentele estetice pe care
își edifică lucrarea critică. A crescut – critic –
rezolvînd această chestiune. Demersul nu era simplu
în situația în care opera trebuia raportată la contextul
care a dat-o, iar acest context își afirma continuu o
poziție ingrată. O totalitate compusă din fiecare carte
apărută în lume/ societate ce trebuia mereu
configurată, translatată, „metaforizată”, semantizată
într-un „caiet” aparte. Temerar, criticul nu ocolească
realitatea, dar depune un efort în plus să evidențieze
date submersibile. Oricum am privi lucrurile, trebuie
să recunoaștem că era altceva decît a evolua într-un
univers cultural „sănătos”.
Și apoi vine întrebarea legată de condiția
(funciară? a) criticului român. Oricît de bun și de
intuitiv ar fi, de dispus în promovarea marilor opere,
covorul pe care plutește și al cărui desen îl
descifrează continuu, acest covor nu are șanse de a
poposi în sala unde se acordă Premiul Nobel.
Desigur că, făcînd această trimitere, metaforizez,
deoarece nu este vorba ca o literatură să aibă ca
(unic) scop adjudecarea unui premiu, fie el și
28

decembrie 2019

“nIcOLAE mAnOLEscu - 80”

internațional și atît de rîvnit. Dar mă gîndesc că,
oricît de bun ar fi, un critic literar trebuie să trăiască
o condiție totuși precară pronunțîndu-se asupra unor
opere care nu cuceresc mapamondul. Aș vrea să-l
întreb, cîndva, pe Domnul Manolescu ce crede
despre o asemenea situație… În chiar aceste condiții
derulîndu-se, nu cred că demersul Domniei Sale, ca
și al altor critici, este mai puțin important, dar
situația trezește totuși niște semne de întrebare, pe
care trebuie să le semnalăm.
Evident că lucrurile nu ies perfecte. Între
intențiile autorului și rezultate pot să apară
neconcordanțe. Înainte de a merge mai departe,
trebuie să recunoaștem că intențiile autorului nu pot
fi cunoscute ușor. Și nici nu cred că au importanță
în receptarea operei. Contează ce a ieșit din
amestecul de fire și noduri al covorului. Ce a ieșit
pe partea vizibilă. În același timp, criticul știe – sau
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trebuie să știe – că, în elaborarea demersului critic,
nu este singur. Critica este o operă de autor, dar și
una de receptare „asociată”, de desfacere a operei
din țesătura care a produs-o și recontextualizare în
orizontul critic. Nicolae Manolescu a avut
privilegiul ordonării, prin propria operă critică, a
contextului de receptare a literaturii noastre.
Monumentala sa Istorie nu face decît să confirme o
asemenea situație.
Și încă un lucru: prin activitatea de comentator
(critic) al realității în care trăiește, Acad. Nicolae
Manolescu a demonstrat că scriitorul – văzut, de noi,
generic – nu este un ins rupt de lume, ascuns în
turnul de fildeș al cărților. Știe să citească foarte clar
contextul socio-politic în care se mișcă. Îi urmărește
atent variabilele și-i definește convingător valorile.
Proiectele literare pe care le inițiază sau în care
devine un ferment (activ…) îi întregesc portretul.

Zilele Culturale Poesis 2019. Grupul Poesis: D. Păcuraru, Al. Zotta, Ioan Nistor, Gheorghe Glodeanu,
George Vulturescu oferindu-i academicianului N. Manolescu o fotografie din 1992,
prima sosire a sa la Satu Mare
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Gellu Dorian
Nicolae Manolescu ;i premiul na\ional de poezie “Mihai Eminescu”
Opera lui Nicolae Manolescu nu se poate reduce
numai la ceea ce sunt, pentru cititori în general dar
mai ales pentru cei care au dorit să se
profesionalizeze în literatura română, cărţile sale, ci
şi prin ceea ce a însemnat dăruirea sa pentru unele
poriecte care au avut şi au menirea de a pune în
valoare adevăratele valori ale literaturii române
contemporane. Şi mai jos o să mă refer la ceea ce a
însemnat pentru Premiul Naţional de Poezie
prezenţa lui timp de douăzeci de ani în juriul acestui
premiu. Nu se va ăputea discuta de aici în colo
despre omul şi scriitorul Nicolae Manolescu fără a
se aminti despre aceste fapte ale sale, legate de unele
mari proiecte culturale de rezonanţă naţională,
devenite repere în cultura vie din România.
Din 1991 şi pînă în decembrie 2000, Nicolae
Manolescu nu s-a aflat în preajma Premiului
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”. Nu se poate
spune că nu ştia de acest premiu. Ştia, desigur. Dar
pe atunci, pe cînd lua fijnţă la Botpşani, aceste
premiu, el era preocupat de o altă perspectivă a
destinului său, destin care nu a avut puterea să-l
înlăture pe cel care l-a consacrat, pentru activitatea
consecventă timp de cîteva decenii, ca pe unul dintre
cei mai importanţi critici literari din spaţiul literaturii
române de după Titu Maiorescu pînă azi. Pînă în
1993 a ţinut cu consecvenţă, decenii la rînd, cronica
literară în paginile revistei „România literară”. Avea
pe atunci, cînd s-a decis să scrie editoriale în
detrimentul conicii literare, doar cincizeci şi patru
de ani. Se pregătea să intre în politică şi să facă, de
pe poziţiile înalte ale acesteia, schimbările cerute
pentru intrarea României din tranziţie în normalitate,
normalitate mereu invocată, dar neatinsă nici astăzi.
Din partea Uniunii Scriitorilor din România se
ocupa de acest premiu, cu dăruire, alt critic literar,
Laurenţiu Ulici, vicepreşedinte pe atunci, şi apoi
preşedinte al acesteia. Acestuia i-a plăcut ideea
venită de la Botoşani şi, de fiecare dată, a apreciat
că nominalizările au fost făcute cu responsabilitate
şi în cunoştinţă de cauză. Nouă ediţii Laurenţiu Ulici
a fost prezent la Botoşani. S-au bucurat de girul
juriului coordonat de el următorii poeţi: Mihai
Ursachi, Gellu Naum, Cezar Baltag, Petre Stoica,
Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana, Ştefan Augustin
Doinaş, Mircea Ivănescu şi Cezar Ivănescu. Pe cea
de a zecea ediţie a acestui premiu o pregăteam cu
mare atenţie, cu declarerea premiului drept instituţie
naţională. Laurenţiu Ulici era în Parlament şi

pregătea în acest sens un proiect de lege. Dar n-a
mai fost să fie. Era în noiembrie. Eram la New York
cînd am aflat că Laurenţiu Ulici a murit într-un mod
stupid. Era nevoie de un preşedinte al juriului. Şi
astfel, am ajuns acasă la Domnul Nicolae
Manolescu, undeva prin Ghencea. Eram îngrijorat,
dar şi timorat, la gîndul că voi fi refuzat. Faţă-n faţă
nu mai stătusem cu Nicolae Manolescu pînă atunci.
Un refuz m-ar fi scos din paşii pe care doream să-i
fac sigur pentru menţinerea, în ceea ce priveşte
juriul, acestui premiu la nivelul la care a ajuns, de
cel mai important premiul literar din România, rîvnit
şi respectat. Ajuns faţă-n faţă cu criticul literar, care,
aflasem de prin culisele scriitoriceşti, că ar dori să
ajungă preşedintele Uniunii Scriitorilor din
România, am avut satisfacţia să nu-mi fie refuzată
propunerea. Discutasem, desigur, în prealabil cu
ceilalţi membri ai juriului, care, fără ezitare, au fost
de acord cu propunerea mea, dar cu evidente rezerve
din partea unora, cum că reputatul critic literar va
refuza o astfel de invitaţie. Acest lucru m-a întrebat
atunci Domnul Nicolae Manolescu, dacă am discutat
cu ceilalţi membri ai juriului şi dacă aceştia sunt de
acord. Cînd a aflat că da, sunt de acord, s-a arătat
mirat, dar şi încîntat, deşi cu greu puteam citi pe faţa
sa această încîntare, ci mai curînd o circumspecţie,
ce m-a făcut să insist pînă la obţinerea promisiunii
ferme. I-am spus că oferta este, conform
regulamentului, pe zece ani. N-a fost nici o
problemă din acest punct de vedere. Se vedea în
această regulă o continuitate garantată. Multe
proiecte mari dispăruseră, iar cel de la Botoşani îşi
căpătase renumele, seriozitatea maximă şi
continuitatea. Nominalizările pentru acea ediţie, a
zecea, erau făcute, după sondajele începute cu
Laurenţiu Ulici. Noului preşedinte al juriului i-au
plăcut şi a aşteptat, aşa cum spunea regulamentul,
voturile secrete ale celorlalţi juraţi. Ceva s-a
întîmplat în ianuarie 2001, că preşedintele juriului,
Nicolae Manolescu, nu a putut fi prezent la
Botoşani. Însă la celelalte ediţii a fost prezent şi,
cînd nu a putut veni, de fiecare dată a fost delegat
Mircea Martin. Au urmat apoi ediţii cu prezenţa la
Botoşani a tuturor membrilor juriului şi cea a
nominalizaţilor, cu voturi date în preziua galei. Am
ajuns la ediţia a XX-a, cu prezenţa la Botoşani a
unui număr de unsprezece foşti laureaţi, cu editarea
unui număr de nouăsprezece titluri de antologii din
creaţia primilor douăzeci de laureaţi (doar Mircea
30

decembrie 2019

“nIcOLAE mAnOLEscu - 80”

Poesis

Angela Marinescu, Şerban Foarţă, Gabriela
Melinescu, Adrian Popescu, Cristian Simionescu,
Mircea Dinescu, Dinu Flămînd, Dorin Tudoran, Ion
Mircea, Nicolae Prelipceanu, Ion Mureşan, Gabriel
Chifu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Cărtărescu,
Aurel Pantea şi Liviu Ioan Stoiciu. Pînă în prezent,
douăzeci şi opt de poeţi români au obţinut acest
prestigios premiu şi, alături de membrii juriului, au
confirmat importanţa şi menţinerea unei astfel de
instituţii, cum este cea a Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu”. Sperăm ca după
atacurile asupra acestui premiu (deşi suntem
convinşi că ele vor continua din partea celor care şiau făcut un scop în viaţă din asta), după rediscutarea
regulamentului şi menţinerea lui în fondul lui deja
consacrat, re-legiferat de Consiliul Local şi Primăria
Botoşani, instituţii care acordă acest premiu, premiul
să-şi completeze firesc lista poeţilor, deveniţi şi
cetăţeni de onoare ai comunităţii botoşănene, şi cu
alţi poeţi la fel de valoroşi precum cei de pînă acum.
Iar garanţia aceasta ne-o dă preşedintele juriului şi
al Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae
Manolescu, alături de ceilalţi noi membri ai juriului,
restructurat şi el după incidentul nedorit de anul
acesta. Aş vrea doar să mai menţionez faptul că
preşedintele juriului nu a intervenit niciodată în
modificarea deciziei finale a juriului, chiar dacă
uneori cel ales de domnia sa nu a fost laurea la
respectiva ediţie, ceea ce e bine de ştiut şi de
apreciat.

Dinescu, laureat al ediţiei a XVII-a, şi-a amînat – şi
de atunci sine die – publicarea antologiei sale în
colecţia acestui premiu), cu un desant de peste
patruzeci de scriitori români la Cernăuţi, cel mai
mare după cel organizat de Mihail Sadoveanu la
finele anilor cincizeci, format doar din cinci sau şase
scriitori, cu o gală memorabilă şi cu un spectacol din
poezia celor douăzeci de laureaţi – Cetăţeni de
onoare ai poeziei –, regizat de Ion Caramitru.
Premiul era de mult acea instituţie dorită de
Laurenţiu Ulici şi de organizatorii botoşăneni, în
fruntea căreia se afla de zece ani, atunci, Nicolae
Manolescu şi acum, de douăzeci de ani, acelaşi critic
literar, care a rezistat tuturor atacurilor furibunde,
care, din păcate, s-au răsfrînt şi asupra Uniunii
Scriitorilor din România. Dar acest lucru nu l-a
speriat, ci, dimpotrivă, l-a ambiţionat să impună
rigorile acestui premiu şi să realizeze cele mai multe
proiecte de nivel naţional la U.S.R. Au apărut şi
modificări în juriu, mărindu-se numărul acestora,
dintr-o întîmplare provocată de Domnul Ion Pop,
care, la un moment dat, s-a retras din juriu şi apoi a
revenit, timp în care a fost cooptat în juriu Al.
Cistelecan, iar pentru a realiza numărul impar al
membrilor, aşa cum cerea regulamentul, a mai fost
acceptat în juriu Mircea A. Diaconu, ambii cu
experienţa de la juriul pentru Opus Primum, dar şi
cunoscători ai fenomenului poetic de la noi. Astfel,
acest juriu, prezidat de Nicolae Manolescu, a acordat
coroana de lauri a acestui premiu următorilor poeţi:
Constanţa Buzea, Emil Brumaru, Ilie Constantin,
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Eugeniu Nistor
Spiritul critic manolescian ;i eseistica filosofic[
Domnul Academician Nicolae Manolescu este, fără
nici o îndoială, autoritatea critică de necontestat a
literaturii române din ultima jumătate de veac, iar
Istoria critică a literaturii române este un monument
spiritual extrem de valoros. A trecut deja mai bine de
un deceniu de la apariţia primei ediţii a Istoriei...
(2008), timp în care mai mulţi comentatori au clamat
pe la colţuri „mari absenţi” între scriitorii portretizaţi
şi analizaţi. Dar criticul le răspunde acestora în chiar
rândurile prefaţatoare ale cărţii, arătând că, pe de o
parte, şi-a propus să fie sincer cu sine însuşi iar, pe de
altă parte, atrage atenţia asupra unui aspect care ţine
de viabilitatea şi autenticitatea scriiturii: „Toate
istoriile literare visează să fie pure prin definiţie şi sunt
impure prin natură. Există destule impurităţi şi în cea
de faţă. Nu le-am eliminat, fiindcă nu am vrut să scriu
o operă perfectă şi stearpă, ci una vie şi chiar
contradictorie, în măsura în care nu exprimă un autor
abstract, intemporal, ci pe mine cel de acum şi de aici,
cu lecturile, competenţa, temperamentul, gustul şi
capriciile mele...”
Apoi, arătând că nu există o obiectivitate deplină,
punct în care „Călinescu, Wellek, Gadamer şi Jauss se
întâlnesc”, criticul reia recomandarea „făcută de un
filosof în pragul unei din operele sale: cartea mea va fi
înţeleasă cu atât mai bine cu cât cel care o va citi va fi
reflectat el însuşi la operele comentate în ea. Nu ofer
un manual destinat instruirii, ci cel mult, o încercare
menită să placă celor instruiţi.” Această trimitere la
textul unui filosof nu este deloc întâmplătoare: criticul
s-a născut şi a fost educat într-o familie de dascăli din
Sibiu: mama, Sabina Apolzan (născută Manolescu),
profesoară de limba franceză, tatăl, Petru Apolzan,
profesor de filosofie, şi s-ar părea că a fost captivat de
timpuriu de jocul fulgerător al ideilor şi al conceptelor
gândirii, cu impact asupra artei, culturii, valorilor şi a
esteticii literare îndeosebi.
Întâlnim des în Istoria sa incitante comentarii şi
reflecţii pe marginea artelor frumoase, dar şi a unor
opere aparţinând unor scriitori-filosofi consacraţi, din
care rezultă multiplele posibilităţi expresive şi
axiologice ale modelului critic manolescian. La capătul
de început al acestui şir se află, desigur, cum era de
aşteptat, însuşi Titu Maiorescu, aprecierile criticului
continuând cu păreri pertinente despre operele lui
Lucian Blaga, Emil Cioran, Constantin Noica, Al.
Paleologu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici
ş.a.
În continuare, voi schiţa fugar doar câteva
consideraţii trasate, în stilul „manolescian” despre
operele şi personalitatea primilor patru scriitori-filosofi
amintiţi.
Astfel, despre spiritul critic maiorescian, N.

Manolescu constată că a procedat la eliminarea
„utilitarismului artistic şi militantismelor de tot felul,
dragi generaţiei romantice”, deschizând drum liber
modernităţii în cultura română, atât de necesară în
etapa post-paşoptistă. De altminteri spiritului rector
junimist criticul îi consacrase, în urmă cu patru decenii,
o întreagă monografie – fiind vorba de Contradicţia
lui Maiorescu (1970) –, axată pe „polaritatea
fondatoare” şi succesivă a criticii acestuia: într-o primă
parte, polemică, contestatară şi negativă, arătând către
„viţiul radical” al vechii culturi, şi, în cea de-a doua
parte, pozitivă şi afirmativă, predispusă la reconstrucţie
şi la idei novatoare. Venind cu demersul său critic în
contemporaneitate, N. Manolescu nu ezită în
aprecierile sale, arătând că „logica limpede şi
nenegociabilă a spiritului maiorescian se cuvine
invocată cu tărie astăzi, când domneşte confuzia
valorilor şi a criteriilor în artă, în politică, în
mentalităţi.” Ca să nu mai vorbim de zona
instituţională, derivată, adăugăm noi, din organizarea
sub noua umbrelă a europenismului (made secol XXI),
unde sunt atât de vizibile „formele fără fond.”
Referindu-se la eseistica lui Lucian Blaga, cuprinsă
în Trilogia culturii, mai precis în volumele Orizont şi
stil şi Spaţiul mioritic (ambele publicate în anul 1936),
criticul constată că aceasta, sub aspectul formelor
culturii, este îndatorată faţă de teoreticienii morfologiei
germane (Leo Frobenius şi Oswald Spengler), ca şi
„zăcămintelor” din adâncurile ancestrale ale
psihanalizei lui Gustav Jung, dar are meritul de a fi
prezentată într-o terminologie proprie, originală, şi că,
prin urmare, în ciuda surplusului de speculaţie,
„expresivitatea literară a eseurilor este excepţională”.
Aici sunt avute în vedere, de bună seamă, în special
virtuţile unor termeni-cheie din filosofia blagiană,
precum: orizont spaţial, orizont temporal, nostalgie
orizontică, timp cascadă, timp fluviu, timp havuz,
năzuinţă formativă, accent axiologic, atitudine
anabasică, catabasică şi neutră, personanţă etc. Dar şi
în cel de-al treilea volum al Trilogiei, intitulat Geneza
metaforei şi sensul culturii (1937), criticul distinge
inventivitatea blagiană, căci metaforele sunt înzestrate
cu posibilităţi de cunoaştere, mai puţin cele
plasticizante (care reproduc doar carnaţia concretă a
unui fapt, pe care cuvintele cu descripţia lor obişnuită
nu au capacitatea s-o facă) şi mai mult cele revelatorii,
care vin cu un spor de cunoaştere (ele încercând
revelarea unui mister prin mijloace pe care le pune la
îndemână atât împrejurările concrete, cât şi experienţa
sensibilă şi lumea imaginară). În gnoseologia blagiană,
metaforelor plasticizante i-ar corespunde cunoaşterea
paradisiacă, iar metaforelor revelatorii, cunoaşterea
luciferică. Tot aici criticul se referă şi la cunoaşterea
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preţ pe cuvinte şi pe originea lor (rost, rostire, întru
etc.), exagerările datorându-se „aplecării lui Noica spre
explicaţii protocroniste, în fond naţionaliste” – între
sursele documentare amintite fiind şi exegeza
Alexandrei Laignel Lavastine, Filosofie şi naţionalism.
Paradoxul Noica. În schimb, în cărţile publicate de
gânditor în deceniile următoare, având teme „rupte”
din istoria filosofiei, comentariul său situându-se fie
sub incidenţa ideilor lui Platon, fie a intuiţiei lui
Goethe, fie a logicii lui Hegel (precum în lucrările:
Douăzeci şi şapte de trepte ale realului-1969,
Despărţirea de Goethe-1976, Povestiri despre Om1980, Scrisori despre logica lui Hermes-1986, Tratatul
de ontologie-1981 ş.a.), fie sfâşiat de ipostazierile
dureroase ale fiinţei, de rostirea filosofică sau de
„miracolul eminescian” (sintagme exprimate într-o
tonalitate firească, într-un limbaj natural cald, cu
reminescenţe voit arhaice, ca în: Pagini despre sufletul
românesc-1944, Rostirea filosofică românească-1970,
Creaţie şi frumos în rostirea românească -1973,
Sentimentul românesc al fiinţei-1978, Devenirea întru
fiinţă-1981, Eminescu sau Gânduri despre omul deplin
al culturii româneşti -1975 ş.a.) – N. Manolescu vede
o „pendulare între universal şi vernacular.” Iar nota de
antioccidentalism nu lipseşte nici din ultima sa carte,
Modelul cultural european (din 1988), unde
Occidentul îi apare filosofului debusolat, cu tinerii
intelectuali isterizaţi, producând doar „cărţi bune de
pus pe foc.”
Nu lipsesc comentariile pertinente ale lui Nicolae
Manolescu despre operele altor scriitori-filosofi
români, dar asupra cărora vom stărui altădată.
(Eseu rostit fragmentar la Satu Mare, la Zilele
Poesis, duminică, 27 octombrie 2019)

mitică, realizată prin intermediul miturilor
semnificative şi trans-semnificative, fiecare cu
explicaţii corespunzătoare. Părerile formulate de N.
Manolescu, privitoare la influenţa morfologistă, sunt
confirmate astăzi de prof. Reiner Schubert, care a
tradus în limba germană şi a publicat în Austria o parte
a lucrărilor sistemului filosofic al lui Lucian Blaga,
între care şi cele ale trilogiei sale culturale.
Despre Emil Cioran criticul scrie că este, ca filosof,
un excentric iar, „în privinţa ideilor politice, un
naţionalist atipic”, cartea sa, Schimbarea la faţă a
României (din 1940), constituind „cea mai îngrozitoare
carte scrisă de un român despre români” – textul
caracterizant fiind preluat după o exegeză a Martei
Petreu. De asemenea, constată o întreagă paradă de
sentimente şi stări ciudate în cărţile cioraniene
interbelice: Pe culmile disperării (1934), Cartea
amăgirilor (1936), Lacrimi şi sfinţi (1937), Amurgul
gândurilor (1940) – de unde ar rezulta unele influenţe
contradictorii şi un neaşteptat eclectism, venind
dinspre pesimismul lui Schopenhauer, trecute prin
răzvrătirea şi nihilismul lui Nietzsche şi nuanţate cu
mesajele apocaliptice ale lui Oswald Spengler, cel din
Declinul Occidentului.
Scrisul lui Constantin Noica îi pare criticului ca
fiind înzestrat „cu o expresivitate literară mai puternică
decât a lui Eliade, care rămâne totuşi literatul
generaţiei”, acesta atacând o mulţime de teme,
„majoritatea plutind în aerul vremii.” În Jurnalul
filosofic (din 1944), acesta, de pildă, mai degrabă
„pariază pe trăiri şi nu dă doi bani pe intelect”, iar în
cărţile sale de după 1965 (când s-ar încadra, după
sentinţa dată de Adrian Marino, modelului „culturalocolaboraţionist”), ca şi Martin Heidegger, pune mare
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Ema Mih[iescu
Memoria unui mort este memoria mea
(Memoria unui mort este memoria mea), „Încetîncet orașul ăsta a atins intensitatea unui bec chior/
După ce nici eu nu am avut curajul să opresc crima”
(Efect Coande). Cu adevărat impresionant este că
versurile pe care le-am decupat mai sus au
capacitatea de a transmite, în varianta aceasta,
același mesaj pe care îl vehiculează în rama în care
au fost imaginate. Aceasta este o dovadă clară a
măiestriei.
Cearta dintre contingență și absență este una de
care numai cei care scriu sînt cu adevărat conștienți.
Pe toți ne cheamă Haosul, iar, pentru a ne cîștiga
dreptul de a mai trăi o zi, trebuie să renunțăm, măcar
sporadic, la ego. În această renunțare se află însăși
bucuria de a exista: „Văd înainte lumina lumii
noastre de cîrpe vechi. Sînt un nimeni.// Încă mă
joc.” (Nimeni).
Lumea de cîrpe creează o imagine care sugerează
simulacrul în care pare că sîntem cu toții prinși, fără
speranță și fără a avea acces la Logos. În poezia
Vînzătorul de cîrnați¸ la realitatea contingentă se
face referire prin metafora (care, aplicînd principiile
enunțate de Lucian Blaga, poate fi considerată
revelatorie) „ [...] teatrul ăsta ieftin/ Care dă pe afară
de replici în timp ce nu spune nimic.”
Anticontingența, care preexistă și urmează lumii în
care trăim cu toții, ar constitui, în marea metaforă a
teatrului, recurentă în volum, culisele unde sufletul
este uneori păstrat și trimis să se reîncarneze, aparent
fără scop și fără sens: „În culise bătrînii-nțelepți îți
șoptesc/ Clinamen clinamen atît nenoroc/ Așteaptăte mereu la abateri./ Dar tu călătorești concentrat/
Spre inima ta nouă promisă.” (Clinamen).
Ce devine scrisul, în această grilă? Răspunsul
poate fi găsit în Poet de afară. Cei care nici nu-l
practică, nici nu-l înțeleg îl percep ca pe un stigmat,
deci ajung să formuleze îndemnuri de tipul „Băiete,
scoate-ți din cap poezia și apucă-te/ Cu dinții de
tivul materiei”. Reacțiile acestora conturează un
univers pe minus, un univers antitextual, în care tot
ce intră este condamnat la Nimic. Mintea lor
funcționează după principii mercantile și
reducționiste, ceea ce transpare din comparații
precum „Pînă și ultimul vierme e mai precis decît
tine/ Drumul prin măr trece prin sîmburi/ Dar tu nu
vezi decît florile roz”. Paradoxal, această formulare
are o forță expresivă indubitabilă, fapt care arată că,
în regia textuală imaginată de Nicolae Coande, chiar
și cei care urăsc poezia sînt nevoiți să o trăiască.
Poetul își asumă privilegiul unei priviri selective și

Faptul că echilibrul dintre existență și neant este
de o fragilitate indescriptibilă constituie destul de
rar o temă în literatură, deoarece aluzia la o astfel de
idee zguduie, chiar dacă nu conștient, una dintre cele
mai vechi temeri ale omului. În ultimul volum al lui
Nicolae Coande, însă, fiecare entitate la care se face
referire pare permanent însoțită de o forță opusă,
care o trage înspre nonexistență.
Memoria unui mort este memoria mea se anunță,
încă din titlu, o carte-călătorie: cititorul este invitat
să afle ce parcurs liric a fost necesar formulării
acestor cuvinte, iar în acest scop trebuie să
traverseze multiple universuri: cel contingent
(transpus printr-un decupaj abil), cel anticontingent
(în care Nimicul își cîntă cîntecul de sirenă), cel
textual, cel metatextual și cel antitextual. Spațiul
dintre lumi este un no man`s land unde un avatar al
autorului pare a trage toate sforile, iar trecerea prin
vamă devine, pentru cine ar avea curajul de a o
realiza, un fel de moarte.
Cititorul, însă, este în afara acestui pericol,
deoarece este inserat (uneori chiar explicit) în
discursul liric și ghidat printre nivelurile de
existență. Un bun exemplu în acest sens este
interogația „Cum ajunge un cititor să știe că un poet
ține la el?”, din poezia intitulată inedit Latină porno.
Legătura duioasă dintre avatarul autorului și cel al
cititorului se exprimă prin cuvinte șoptite prin cel
de-al patrulea zid. Poezia Pygmalion ieftin are o
puternică dimensiune narativă, iar ceea ce începea
ca extern lumii cititorului („Un bărbat ieșit fără
umbrelă cu părul ud lipit pe fruntea/ Ieșită din
comun [...] ”) îl absoarbe pe acesta în universul
textual („[ ...] Și tu ai fost/ Înamorat cititorule ca-n
romanele victoriene [...]”). Pygmalionul ieftin este,
surpriză, chiar cel care citește, devenit acum un soi
de personaj într-o narațiune atipică, iar persoana
iubită de acesta simte, în contextul de față, că „nu se
poate apăra mai mult/ Decît dînd pagina mai
departe [ ...] ”. Apoi se face trecerea înapoi la
povestea-cadru: „El fluieră fin și povestea se termină
într-un mod liniștit”.
Faptul că tăietura versului nu se suprapune mereu
pe granița dintre unitățile sintactice dă senzația că
textul curge paralel cu timpul.
Uneori, un vers izolat sau un grup de două pot fi
considerate, scoase din context, poezii de sine
stătătoare: „E apus de zeitate cer o cafea să mi se
pară dimineață” (Ea citește cu ochii pe mine),
„Memoria unui mort este perna mea plină de voci”
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blestemul de a fi vameș între lumi: „Mai bine poet
de afară decît vierme/ În mărul radios din care
mușcă prostit/ Eroul cu fildeșul frunții crăpat”.
„Noi nu facem cîrnați, noi facem versuri în cel
mai rău caz” (Vînzătorul de cîrnați) este un vers care
exprimă, cu o ironie deopotrivă tragică și savuroasă,
condiția poeziei. Ceea ce este scris nu pare a avea
utilitate imediată și ajunge batjocorit, deoarece
constituie un simulacru care se autodenunță și
lovește chiar în teama ancestrală că întreaga
existență este tot un simulacru. Harum-Scarum,
înfricoșătoarea prezență din cea de-a doua parte a
volumului, apare ori de cîte ori se activează această
teamă și are valențe demiurgice. Se poate spune
cum, dar nu și ce este el. Și poate că e mai bine așa...
Scriitorul vede în și prin lumi, pare a accepta
riscul real ca întreaga contingență să nu fie decît o
nereușită înscenare și creează, la rîndul său, lumi sub
care alte lumi așteaptă să se nască. Asta îl face pe
cel care scrie mai puțin viu în lumea noastră, însă
prezent în toate lumile. Ultima poezie din acest
volum, Fantoma¸trece în revistă o parte dintre marii
poeți români care au publicat (și) în epoca postbelică
și face referire la condiția lor (de exemplu: „Cretinii
care pretind că l-au atins pe Blaga în comunism/ Au
atins de fapt fantoma lui”). Ultima strofă conține o
mărturisire tulburătoare: „Nu eu am scris acest poem
fățarnic/ Fantoma mea l-a scris/”. Nimeni nu poate
vedea esența celui care scrie, deoarece acesta a
ascuns-o în lumile nevăzute...
Scriitorul are pofta de a mînca „pămînt și litere”
(Luminosul), se hrănește și din viață, și din nemurire,
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și din moarte. Ce-l deranjează, totuși? Nu moartea
reală, căci ea îi este prietenă, ci aceea ca alegere din
timpul vieții, la care recurg persoanele la care se face
referire, în poezia Refuz, prin colocvialul Mitocani.
Manifestările acestora trebuie ignorate cu
desăvîrșire: „Nu pot vorbi nici mort cu morții ăștia
nici măcar a doua oară”.
Literatura contemporană abundă în poezii a căror
temă este actul, produsul sau receptarea creației, însă
Nicolae Coande ne propune, prin Ești singularitate,
o formulă inedită de artă poetică: avem în față o
declarație de dragoste către o poezie neinclusă în
volum. Creația care nu are să vadă lumina tiparului
este descrisă printr-o serie de comparații dezvoltate
tulburătoare: „Ești liniștea pe care toți o caută în
aeroport unde toți/ Sînt rătăciți și pierd pe cineva.
Ești zborul amînat/ Să pot sta mai mult cu tine ești
cafeaua oferită de firmă/ Să renunț la ideea de a-i da
în judecată [... ] ”. Discursul liric este aproape erotic
și culminează cu versuri de o frumusețe
nepămînteană, care trimit la ideea că poezia ce nu
are să vadă această lume așa cum i-ar fi fost menit
împărățește peste alte lumi: „Cu tine am mereu ceva
de spus cu tine limba mea încă îți caută/ Un nume”.
Astfel, ea devine un mister chiar și pentru cel care o
naște și, prin asta, îl naște la rîndul său.
În Memoria unui mort este memoria mea,
cuvintele devin, dacă îndeplinesc anumite condiții,
un soi de portaluri. Poate de aceea volumul de față
este unul ușor de trăit și greu de analizat: dacă
ascultă suficient de atent, cel care citește poate auzi
în el lumile ciocnindu-se ca niște săbii.
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Felician Pop
Somn între pieile Matrioșkăi
Chiar dacă la prima vedere poeziile Florinei
Juncu din recentul ei volum Viața de noapte a
Matrioșkăi (editura Inspirescu, 2019), par a fi
diluate într-un soi de biografie cu referințe materne,
ori de-a dreptul casnice, există în acest univers
interior o briză frisonantă, cu acorduri solemne de
violoncel care excede orice miasmă biologică.
Negarea, răsturnarea de sensuri sunt prezente
încă din primul poem al volumului: mă numesc
prăpastie/bruiaj/mă numesc oricum vor ei/până
mâine (Dezbotez), cu trimitere directă la filosofia
lui Nietzsche, conform căreia între animal și
Übermensch s-a căscat o uriașă prăpastie, numită
om.
Cred că în jurul acestei idei centrale se
construiește întreaga carte. Căci umplerea nu e decât
un elaborat exercițiu al vacuității, ilustrat de o
succesiune reductivă de Matrioște, până la o poveste
primordială, cu vagi trimiteri biblice, în special cele
legate de cartea Genezei, punct din care pornesc
toate împlinirile și devierile. Omul - în ipostazele
sale telurice – este angoasat de fiorul aproape
tangibil al unei uriașe nevoi de suprareal, definit prin
negații paradoxale, care amintesc de poezia lui
Nichita Stănescu.
Exercițiul confesiunii este mereu dureros, o
jupuire: mi-am jupuit pielea/strat cu strat
(Dumnezeu nu-i brutar) sau: Dacă vrei/aș putea
jupui de tot…pielea cu puf de piersică/de pe sticla
ferestrelor (Numai dacă vrei). A jupui pielea de pe
cuvinte, a înlătura acoperirea pentru a ajunge la
esențe, iată provocarea existențială care amorsează
filonul liric. Chiar și nașterea, ieșirea în lume este :
revolta – rană/la ieșirea din mamă (Nici măcar
bărbat). Există o triadă: viață – moarte și între ele,
neputința dezmuririi: vezi tu e vina noastră/nu știm
să dezmurim (Să dezmurim).
Matrioștele sunt goale și demontabile, vocația lor
incertă și proteică le conferă un dezolant aer al
zădărniciei. Asemenea lui Iona, aflat în burta
chitului, suflul poetic de abia se strecoară printre
pieile dure ale atâtor Matrioște iar în hăul acesta,
Dumnezeu nu-i altceva decât un ingredient
comestibil, așteptând răbdător să fie devorat. Iată
încă o trimitere nietzscheană: un Dumnezeu mort și
atunci poetul se chinuiește să suplinească
Supraomul. Și totuși, dacă Dumnezeu există, el a
devenit captiv în lumea (apartamentul) poetei: L-am
sechestrat în bucătărie/ Îl servesc în fiecare zi/cu

trupul și sângele meu (Sechestrat în bucătărie).
Coborât de pe piedestal, Dumnezeu devine un bun
de larg consum, care se mulțumească să se
hrănească doar cu trupul muritorilor. Desacralizarea,
altarul păgân, sunt benigne până la urmă. Dacă
Dumnezeu s-a rătăcit între oameni, El nu poate fi
învinovățit mai mult decât un simplu muritor, doar
există o mișcare oscilatorie a vânătorilor de spaime
și atunci nimeni nu poate să scrie poeme, pentru că
acest exercițiu ar distrage atenția vânătorului de la
prada sa. Dumnezeu sfârșește desigur, într-un azil,
printre biserici vegetale. Și totuși, Dumnezeu este
parte organică a omului, el stă pecetluit în sângele
lui: m-am scufundat în întunericul din sânge/am
spart codul și am chiuit de bucurie/acolo era ascuns
Dumnezeu! (Dumnezeu codificat în sânge).
Nimic nu este suav în poezia Florinei Juncu.
Abatoare, viscere, autodafé- uri reglate atent, o lume
coborâtă parcă din tablourile lui Hieronymus Bosch,
compun imaginea unei lumi cu striații absurde și
fatale: prin sânge-moartea/se plimbă (Moartea
prin sânge).
Dacă Arthur Rimbaud exclama: Je est un autre!,
poeta adaugă: eu sunt cuvinte nevorbite…măsurând
restul falsificat (Eu sunt cuvinte nevorbite). În
subteranele tăcerii, în labirinturile fără ieșire înspre
sunet, stau ghemuite toate acele cuvinte condamnate
să nu fie rostite vreodată. O povară de plumb pe
umerii asimetrici ai unei conștiințe, o năpârlire
inversă, o piele învelește alt trup, tot mai mic și tot
mai ascuns.
Florina Juncu stăpânește extrem de eficient jocul
acesat tensionat al unui suprareal atât de la îndemână
și nu este tentată - nici măcar o singură dată - de vreo
edulcorare lirică. Poezia nu este un exercițiu facil,
un zorzon ontologic agreabil și confortabil. Autoarea
se caută pe sine, se hăituiește nemiloasă, se operează
singură pe suflet deschis, fără anestezie și
compătimiri circumstanțiale. Fiorul e rece și
insidios, nu putem vorbi despre întreg dacă nu luăm
mereu în calcul variabila nimicului, aroma
neanturilor între care stăm suspendați. Gravitatea,
frazele sentențioase, alăturările înviorătoare de
termeni, negările și abdicările clădesc cu cărămizi
aproape brutale, un turn de ivoriu pentru poetul care
vrea să se golească de lume, să se dezbrace de
sentimente, pentru a face loc unui echilibru pe care
doar singurătatea cuvântului o mai poate oferi.
Anularea aceasta nu-i decât un dulce și persuasiv
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masochism, la urma urmei: apoi a cântat a lipsă de
vise (Bătăi de inimă în minus) sau: Mă dezbrac de
urmele/îmbrățișărilor tale/rupându-le pecețile/de pe
trupul meu (Încă o rețetă). A-ți exorciza
sentimentele, a anula păcatul originar prin
înțelegerea lui, nu poate duce decât la o altfel de
iluminare: sumbră, amară și definitivă.
Florina Juncu este un creator deplin de lumi și
idei, de abisuri și speranțe amanetate. Ea stăpânește
un univers labirintic, gravat cu peisaje simple dar
puternice, în care regulile sigure se află într-un
straniu melanj cu volatilitatea unei evaziuni lirice
mereu amorsate. Versul ei are forță magmatică, de
parcă un vulcan ar fi gata să erupă într-o pustietate
de gheață. Clocotul astfel născut nu reprezintă
altceva, decât uriașa suferință pentru lipsa de sens a
existenței noastre.
O privire dresată să lege imaginile cu forța unor
idei lucide serigrafiază realitatea și o sublimează
apoi în versuri memorabile. Într-o altă viață, Florina
Juncu a fost neîndoielnic un șaman rebel, nesupus
vreunui zeu sau tabu, care caută obsesiv, întrebări
pentru prisosul răspunsurilor venite de-a gata.
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Alexandru Zotta
Despre congenialitatea creatoare
Atenția deosebită cu care Elena Teodora
Weinberger urmărește procesul formării personalității
creatoare se extinde și se intensifică în analiza
comparată a operei prin volumul Între real și ideal la
Eminescu și Shakespeare (Risoprint, Cluj-Napoca,
2018). Studiul acesteia avansează pe calea dezvăluirii
viziunilor auctoriale în manifestările sentimentului
erotic, component definitoriu al ființei, precum și pe
calea manifestărilor istoriei, la rândul ei revelatoare
pentru înfățișările și devenirea lumii: iubirea și istoria
se constituie astfel în cuprinzătoare „invariante
tematice”. Analiza lor alcătuiește substanța acestui
convingător studiu comparat, a cărui valoare științifică
și importanță instructivă nu poate fi dezvăluită integral
decât prin urmărirea consecventă a proceselor de
idealizare a realului, cu deosebire în planul iubirii,
ridicată la altitudinea sacralității, și de contraponderea
corectivelor realului la proiecțiile idealității, cu
deosebire în manifestările istoriei.
Amplul capitol Iubirea în opera eminesciană și
shakespeariană, între absolut și satiră, urmărește
evoluția sentimentului erotic de la simpla atracție a
frumuseții naturale până la sublimarea acestei
dimensiuni în creația artistică sau în sacralitatea
ființei. Polarizate între dorință și împlinire, între
pasiune și plenitudine, între efemeritate și eternitate
fazele erosului sunt identificate prin raportare la
modelele cosmogonice, începând cu cel platonician
cunoscut în profunzime ambilor autori, sursă de idei
și reprezentări în primul rând pentru sonet, specie
consacrată acestei teme.
Cu un valoros precedent în cercetarea proprie,
reprezentat de volumul de debut Influențe
shakespeariene în sonetul eminescian (Citadela,
Satu Mare, 2013), autoarea prezintă comparativ texte
ilustrative pentru numeroasele manifestări ale acestui
sentiment (eros, epithimia, philia, agapé) ce angajează
în desfășurarea lui dimensiunile fundamentale ale
ființei, sintetizate în categoriile de adevăr, bine și
frumos, componentele conceptului platonician de
kalokagathia, ajungând până la proiectarea lor în
idealitate și în absolut, la desăvârșirea lor pe treptele
cosmicității și ale sacralității. Inițierea erotică
angajează totodată trăiri esențiale ale ființei, de la
contemplare estetică la participare emoțională și
plenitudine existențială, la finalitate cathartică și
soteriologică.
Deși tentația detalierilor concrete întrutotul
relevante pentru creațiile selectate este greu de
stăpânit (motiv pentru care adresez un îndemn la
lectura cărții), în limitele acestor însemnări este

imposibil să trecem în revistă ilustrarea comparată a
manifestărilor erosului, atrăgător și convingător
prezentate și sistematizate de autoare pe faze și nivele
ale trăirilor erotice, pe ilustrări imagistice și procedee
poetice, componente de viziune auctorială și de
expresie artistică, ce anagajează un univers de
profundă sensibilitate și cuprinzătoare cogniție în
cadrele ample ale mentalităților renascentiste și
romantice. La înfățișarea lor convingătoare a
contribuit și asimilarea unei bibliografii deosebit de
valoroase, adevărate exegeze ale manifestării erosului
și reflectării lui în creația artistică, unele de dată relativ
recentă, altele încă prea puțin cunoscute.
În analiza competentă și detaliată a autoarei
perechile de sonete din aranjamentul comparatist
aplicat la toate nivele de structurare a textului
urmăresc în primul rând fazele inițierii erotice, de la
atracția fizică la plenitudinea existențială, (de la eros
la agapé) precum și la funcția soteriologică și la
sacralizarea iubirii. Demersul dezvăluie totodată
procesele psihice și cognitive care corespund acestor
faze erotice, de la contemplare la comunicare și
participare, la reflecție și evaluare, altitudinea artei și
sacralizarea constituind modalitățile de eternizare a
iubirii.
Iubirea contemplativă a frumuseții fizice, ilustrată
în Sonetul 24 și Stau în cerdacul tău relevă la nivel
imagistic preferința renascentistă pentru portret,
realizat de Shakespeare printr-o estetică a vederii și
extensia acesteia de la regimul natural până la
integrarea în cosmicitate și sacralitate, realizabilă prin
perspectiva spiritualizată a privirii, la Eminescu.
Paralela dintre Sonetul 23 și Iubind în taină
ilustrează dimensiunea etică a erosului și trecerea de
la contemplare la comunicare;
menținută la
Shakespeare în tiparele mentalității renascentiste („Al
dragostei canon precum se cere”), manifestarea
erotică devine la Eminescu
trăire intensă,
incandescentă, cu efect cathartic, purificator. Suferința
erotică, produsă de un „dezacord între real și ideal”
vizibil în oglinda comparației între Sonetul 27 și
Gândind la tine ilustrează cum „vizualul
contemplației trece în faza reflexivității”.
Comparația între Sonetul 30 și Afară-i toamnă
reflectă desăvârșirea inițierii erotice și dobândirea
echilibrului și armoniei între adevăr, bine și frumos.
Poetul britanic permanentizează suferința pierderii
ființei iubite și eternizează iubirea prin sublimare
artistică, potrivit concepției renascentiste. Prin
proiecția într-o mitologie mai apropiată de condiția
organică a ființei și a lumii Eminescu aduce ființa în
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idealizarea acestui sentiment, dar și la eternizarea
iubirii ideale. La Shakespeare valorile erosului se
cuprind în starea utopică de societate ideală, de lume
revenită la inocența naturii primordiale. La Eminescu
idealizarea e susținută de conceptul de revenire ciclică,
alimentat de gândirea indiană și de fenomenele de
palingeneză și metempsihoză din vechea gândire
egipteană, dar mai cu seamă de organicitatea viziunii
auctoriale, provenită din panteismul popular și de
concepția mioritică asupra vieții și lumii.
Dincolo de instrumentația de sorginte medievală
(carte, văl, baghetă), proprietăți magice sunt atribuite
și naturii. Organicitatea acesteia, relevată de
panteismul popular, amendează artificiul magiei
apropiind-o de realitate. Un subcapitol întreg, Codrul
magic și visul de iubire dezvăluie, în poezia
eminesciană cu deosebire, o natură erotizată.
Academicianul Tudor Vianu observa că Eminescu
proiectează și asupra genezei universale „o imagine
erotomorfă”.
Feeriei Visul unei nopți de vară, care beneficiază
în lucrarea
autoarei de o cuprinzătoare și
pătrunzătoare analiză, i se alătură comparativ poeziile
de natură și iubire Fiind băiet păduri cutreeram,
Lacul, Povestea codrului, Dorința, Sara pe deal,
Povestea teiului, toate ilustrând viziunea eminesciană
a iubirii, alimentată și de propria experiență de viață.
Dacă instrumentația magiei, preponderent livrescă,
provine din viziunea renascentistă, romantismul
eminescian recurge la surse magice folclorice și
mitice, asociate condiției organice a ființei și a lumii.
Pe măsura avansării creației ambii autori contrapun
fantasticului miraculos (visului, magiei, spiritelor,
călătoriilor fantastice) condiția realului contribuind la
detașarea și configurarea iubirii ca sentiment revelator
pentru plenitudinea ființei. Pătrunderea aspectelor
realiste produce „trezirea din magia iubirii”, de cele
mai multe ori dureroasă, ameliorată doar de
perspectiva eternizării.
Configurată la modul umoristic în comedia Visul
unei nopți de vară, relația fundamentală a demersului
comparatist atinge intensități tragice în dramele și
tragediile shakespeariene. Sursa acestora o constituie
„fractura între eros și agapé” produsă de intervenția
realului, incompatibilitatea dintre lumea ideală a
eroilor și obstacolele realității sociale. Aspectul este
amplu ilustrat în comparația dintre tragedia Romeo și
Julieta și nuvela Cezara, completată judicios în
aranjamentul autoarei cu Moartea Cezarei.
În numeroase creații shakespeariene realul se
concretizează prin aspectele comice, umoristice și
ironice, corespunzătoare fazelor romanțului din
structura arhetipală circulară elaborată de Northrop
Frye, structură ce constituie totodată și un temei pentru
performanța canonică. Realul își face loc în creația
lirică prin jocurile erotice ale protagoniștilor care, fără
a abandona magia, introduc treptat dedublarea,
travestiul și măștile ori discursul parodic, instrumente

prezență permanentă. Cu toate similitudinile tematice
numeroase, procedeele poetice diferă evidențiind
preferința pentru portret, eternizat prin artă la
Shakespeare și extensia spre cosmicitate, sacralitate și
mitizare la Eminescu.
* * *
Dacă în cazul sonetelor specializarea acestora în
abordarea
erosului
facilitează
identificarea
similitudinilor și diferențelor, înfățișările iubirii în alte
creații solicită, pentru identificarea motivelor și
imaginilor comparabile, depășirea limitelor
genologice. Deși proza artistică și dramaturgia au în
comun trama epică, atât proza eminesciană cât și
dramaturgia
shakespeariană
dețin
aspecte
preponderent lirice, cu o accentuată implicare
personală. Totodată condiția genologică apelează la
resurse și procedee estetice diferite, preponderent
livrești la Shakespeare, complinite cu aspecte mitice
și folclorice la Eminescu.
Comparația între feeria dramatică Furtuna și
nuvela filosofică și fantastică Sărmanul Dionis, evidențiază rolul magiei în separarea spațiului ideal de
cel real. Modul de utilizare artistică a acesteia diferă
însă: insula magică făurită de Prospero izolează de
realitate o lume corespunzătoare iubirii ideale, în timp
ce Dionis evadează din realitatea ostilă plenitudinii
erotice în vis, adoptând modalitatea călătoriei, cu dinamică procesuală și disponibilități cognitive multiple.
Printre instrumentele magice un rol important îl
îndeplinește cartea, fie cea renascentistă, a Naturii,
„care închide în paginile ei revelația științelor profane
și a misterelor sacre”, consultată de magul
shakespearian (Prospero), fie cea „astrologică
bizantină, cu secretul dominării magice a spațiului și
timpului”, a magului (Ruben), expresie a titanismului
romantic, urmată de Dionis. Mantia adăpostește magic
cuplurile îndrăgostiților în călătoria lor inițiatică,
petrecută în mediul acvatic purificator sau în cel
aerian, al sublimării și armoniei interioare, iar bagheta
magică devine instrumentul metamorfozelor fantastice
ale fanteziei medievale sau romantice.
Cuplul maestru-discipol se însoțește și se
multiplică prin motivul dublului, atribuit maestrului,
ilustrat prin figurile lui Prospero și a lui Ruben,
personaje ce mânuiesc puteri magice, benefice și
malefice: Ariel și Caliban, Dionis și umbra.
Magicienii manipulează puterile visului, ca oglindă a
unei lumi întregi în viziunea shakespeariană, creată
prin reveria iubirii, însă și a unei ample mitologii
extinse la proporții cosmice și eterne, în cea
eminesciană. Manifestările magice se completează cu
„muzica sferelor”, dimensiune a modelului
cosmogonic platonician, care susține magia iubirii,
dar care induce și starea de somn, condiția visului.
Toposurile insulare, magic constituite, deservesc
însă plenitudinea și armonia iubirii, contribuind la
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aspru), organici (viu și mort) într-o percepție de un
relief mult mai pronunțat. Combinarea lor generează
emblematicele sintagme metaforice și oxymoronice
de tipul înger blond, dureros de dulce, rece ochi de
mort etc, relevate de analizele stilistice.
Ritualul de adorație nu este atributul exclusiv
masculin; îl cultivă și femininul, prin prelungire
intenționată sau asumându-și poziția activă, precum
Cezara față de Ieronim, înfățișare a erosului ca
epithimia, dar mai ales în cazul eroinelor din Cum vă
place sau A douăsprezecea noapte.
Întâlnit în cazul cuplurilor virtuale, ritualul „de
consonanță”
duce la o trecere mai rapidă la
comunicare, la împlinirea erotică prin „privire,
atingere, sărut”, ca în Romeo și Julieta, dar și între
Dan și Maria, personajele din lumea visului din
Sărmanul Dionis.
Ritualul de seducție nu este străin femininului
activ, aspect ilustrat în Venus și Adonis ca și în
Avatarii faraonului Tla. Acestea ajung uneori și la
ritualurile de nuntă sau căsnicie fericită (Dorința),
substituit uneori prin somn, mediu propice visului și
idealizării, ori la soluții alegorice precum în lumea
zeițelor din Cum vă place.
Deosebit de interesantă este observația autoarei
privind persistența imaginii ideale în imagistica
eminesciană, paralel cu determinările ei realiste, ceea
ce reclamă o coborâre de la altitudinea ideală, ca în
chemarea adresată Luceafărului, „Cobori în jos”, și,
în consecința incompatibilității ontice și a irealizării
erotice, o întoarcere a acestuia la „locul lui menit din
cer”, acea „cădere în sus”, revenire în unitatea și
unicitatea primordială a universului.
Configurată
la
proporțiile
titanismului,
renascentist și romantic, polarizarea între femeia-înger
și bărbatul-demon redistribuie valorile, demoniacul
și seraficul devenind succesiv purtători
de
senzualitate și de spiritualitate.
Din amplul demers comparatist aplicat acestui
invariant tematic se desprinde însă ideea că viziunea
și expresia shakespeariană converg spre o imagine a
totalității lumii la momentul renascentist,
preponderent sistemică, perceptibilă prin contemplație
și reflecție. Cu deosebire această configurație este
alimentată de aspectele realiste ale trăirilor erotice,
amplu dezvoltate de poetul britanic în ciclul de sonete
dedicate „Doamnei brune”, unde, ca rezultat al
receptării realiste, tensiunea lirică se estompează în
umor și ironie îngăduitoare.
La Eminescu, pe fundalul unui univers liric de
proporții cosmice și de eternitate ciclică, mai apropiată
de condiția organică a lumii implicată în filosofia
orientală, condamnarea realului ca obstacol insurmontabil în devenirea ideală și absolută a iubirii ia aspectul
satirei și sarcasmului, modalități estetice dezvăluite în
cuprinsul Scrisorilor.

de relativizare a valorilor și convingerilor.
În ciclul de sonete dedicate Doamnei brune toate
acestea contrapun idealizării erotice aspecte
indezirabile; soluționarea comică a contradicțiilor lor
cu atributele ideale le menține totuși în limitele unei
concepții tolerante.
În viziunea eminesciană, mai puțin concesivă,
structurată deseori prin antiteze puternice, obstacolele
realului, social sau individual, sunt supuse
dezvăluirilor satirice și condamnării sarcastice,
cunoscute din ciclul Scrisorilor.
Relația dintre real și ideal se dezvăluie în
intensitatea și dramatismul ei mai cu seamă prin
strategia estetică a „teatrului în teatru”, specifică
marelui dramaturg, în care oglinda realității aduce
idealizării erotice corectivele vieții concrete. Adus la
proporțiile umanului erosul este orientat spre agapé,
spre căsătorie, modalitate de refacere a unității
arhetipale a ființei. Comedia Cum vă place și schița
La aniversară, reluată în Întâia sărutare ilustrează
astfel de prefaceri.
Angajând prin strategia dedublării aparența și
esența, se ajunge la dezvăluirea iubirii adevărate. A
douăsprezecea noapte și Avatarii faraonului Tla
ilustrează funcția transformatoare a iubirii, care
îmbogățește ființa; iubirea conduce la autodepășirea
ființei, devine „înălțare peste firea mea proprie... este
simțirea stejarului când crește...” . Procesul implică
prefaceri și avatarii pentru care Eminescu recurge la
sugestiile metempsihozei și la prefacerile inițiatice, la
arhetipurile ancestrale ale androginiei primordiale în
unitatea cărora sălășluiesc contrariile, realizând saltul
spre transcendență.
O atenție deosebită și o analiză detaliată se aplică
ritualurilor erotice. Desfășurate pe intervalul dintre
eros și agapé acestea distribuie rolul activ în relația
erotică atât masculinului cât și femininului,
Sonetele ilustrează un ritual trubaduresc, în care de
la „adorația tăcută” a suspinului se trece la implorarea
curtenească a ființei adorate, declarațiile, „lungi
pelerinaje la altarul iubirii” asociind, la Shakespeare
erosul cu philia, în timp ce la Eminescu erosul
orientat spre agapé nu exclude nici epithimia
platoniciană. Promovat de Shakespeare prin
performarea renascentistă a liricii trubadurești, ritualul
erotic dezvăluie în poezia eminesciană o accentuare a
procesualității viziunii și o cuprindere mai largă,
explicabile prin evoluție culturală europeană și prin
încorporarea de atribute provenite din cultura populară
națională. Dacă imaginile renascentiste accentuează
opoziția dintre lumină și întuneric și distribuie
atributele evaluative într-un registru cromatic astfel
polarizat, cele eminesciene recurg la resurse de o
diversitate mult mai accentuată plasând portretele și
dinamica lor în perspectivă pluridimensională; poetul
recurge la determinanți astrali, (neptunic și plutonic),
spațiali și temporali (departe și aproape), cromatici
(blond și brun), calorici, (cald și rece) tactili, (lin și
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Alexandru Ovidiu Vintilă
Transparența unui popor de foci
Ieșirea din carapace:

când adevărul

și totul curge

e doar o umbră a unui

atroce de la bun început

copac de carton

de la facerea lumii încoace

mirosul
hârtiei și moartea

pe măsură ce ritmul vieților noastre

în rochie de rândunică

crește

ziua spre noapte

în nigeria

vântul și ploaia

în kuala lumpur

când totul depinde de tine
și nimic doar boala regelui n-are scăpare

la sydney

sau are.

pentru moment cel mai zgomotos animal

În capul oaselor argintul sufletul

șarpele cu clopoței

și nimic

un om

doar boala Domine

pentru care nimic nu își mai face efectul

a fost o viață și apoi o moarte

foarte repede

Tată

peste noapte

fiul fiului Tău

împreună

a îndurat zilele vieții și umbra

în subsolurile unde se prepară anotimpurile prielnice

și noaptea și dimineața când cocoșul a cântat

identic și fix

desfigurat pentru ultima oară

ecoul deslușit vag dintr-un mare ghem
rostogolit într-o sală de așteptare

Când ți se întâmplă lucruri

istoria cu ferestrele deschise

m-am născut chiar când a izbucnit

spre

primul război balcanic dar cu 65 de ani

stemele și

mai târziu

stepele inimii1.

e o stare anume când te naști pentru prima oară
e o limpezime de două feluri
o retragere în lumea largă
poate de aia port un sacou azuriu cu o pasăre de lemn
prinsă
la butonieră
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Lucian Scurtu
FUNDĂTURA GENETICĂ
După mult timp, cu mâinile rămase libere, am reușit să aprind
focul în peșteră,
ginta era obosită, vânatul puțin, glaciația la apogeu,
în noua lumină am zărit-o, ghemuită într-un colț, numărându-și
agrafele, blănurile cuvenite, bețișoarele cu care inventase noua scriere,
m-am ascuns după o stalactită, prin ea i-am privit trupul încovoiat,
sânii căzuți de efort, mâinile muncite, pielea ridată,
într-un târziu i-am dăruit o piatră șlefuită, o scoică, o cataramă, un clopoțel,
(știam că peste milenii va fi alta, nu mă va mai recunoaște,
nu va mai dori nimic de la mine, mă va ignora chiar și în autobuzul 14),
„am sărutat talpa despotului și ea avea gust amar”, mi-a spus
prin semne (în timp semnele au devenit cuvinte,
cuvintele au devenit scriere, scrierea poemul de față),
eu nu sărutasem până atunci decât gheara de leu,
laba de hienă, copita de ren,
toate obiectele folositoare mie până atunci i le-am dăruit ei
(memoria lor s-a transmis altor obiecte care, ulterior, au devenit
Idoli în altare),
știa că focul în curând se va stinge și n-am s-o mai văd vreodată,
știa că ginta se va risipi, glaciația se va topi, stalactita va înflori,
de aceea m-a desenat pe o parte a peretelui cu picioare, trup, cap și ochi,
prin acei ochi mi-am văzut evoluția cu încetinitorul
pe crenguța verde de conifer,
o linie tot mai verticală, un băț înălțat la cer prin adăugare de text.

O BOALĂ APROAPE LICHIDĂ
Năpădit de otrăvuri cobor înrăit sub conștientul meu
Pe tavanul înstelat cu ghimpi se lăfăie fățarnic un curcubeu
În măruntaiele ofilite înfig gheara lucidă cu care scriu
Să răscolesc zăcământul gras de mină de cavou de sicriu
Mă furișez în ungherele reci printre vinișoarele micii nevroze
A sădi gena gravidă spre a culege mai târziu nevermoze
Buboaie stau gata să explodeze sub epiderma unei realități obosite
Negată anarhic sub teroarea unor instincte de tot plictisite
Lichidul amar fierbe purulent în miezul dorințelor stătute
Ah, gherlă de aur cum răsari minunat din jilava psihozei urâte!
Tolănită vulgar pe conștientul Subiectului care încă mai ești
Tu, boală lichidă ce pe tulpina durerilor te coci și înmugurești
Tulburat, ies pe furiș din sertarele obscure gras tenebroase
Vicleană durere avortată subtil din tumori și angoase.
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TÂNGUIREA MIERLEI
Scufundat în narcotic privesc antinevralgicul de pe noptieră,
el e negru, e greu ca o piatră, ca o pendulă,
tremură precum frunzulița de salcie în bătaia austrului,
îngălbenește de emoție, de plăcere, de dor,
din clipa aceea argintul meu devine galben,
auriu, foarte auriu.
Ah, antinevralgicul meu, durerea mea, fratele meu!

TREI COLȚURI SCLIFOSITE ÎNȚEAPĂ CA ARICIUL
Trei colțuri sclifosite înțeapă ca ariciul,
Văzduhul dintre puncte cardinale - trei,
Inversul unei rigle, opusul dumneaei,
Domesticește Nordul-fiord numai cu biciul,
Se-nfige cordial și-n dardanea – e Sudul
Cel travestit – ascunde în uger un triunghi,
Mai strâmb ca nebuloasa fantasmelor din unghi
Virgin, ce își excită-n plăpumi nudul,
La Răsărit e poarta cea plină de mister,
Închisă paideic de mintea isoscelă,
Spre-a șlefuii cochilia perversului echer,
Încoronat cu fast pe înălțata schelă,
Alexandrină-n forme, cioplită de-un dulgher,
Cu dalta ascuțită, rindeaua cam tembelă!

ULTIMA ZI DIN VIAȚA MEA
Ultima zi din viața mea a fost una obișnuită, plictisitoare,
dimineața mi-am numărat bețișoarele răsturnate pe podea,
am rânjit nimicului, m-am pălmuit fără motiv,
ore întregi am privit ploaia din afara odăii, una primitivă,
dincolo de ploaie am zărit-o pe ea șoptind „ai grijă,
e cea mai importantă zi din viața ta!” (atunci nu am crezut-o),
am citit câteva rânduri din clasici, am numărat până la o sută,
am ațipit pe divan (dragul meu oblomov, scumpul meu ilia ilici,
ce bine-i aicea la tine și toate din casă mi-s sfinte!),
după-amiază am adormit cu capul pe podeaua udă,
am mimat disperarea, am simulat nebunia, am scos limba posterității,
am cules firimiturile rămase pe covor, neîndemânatic am spart o farfurie,
„nu te emoționa, cioburile aduc noroc, astăzi va fi ziua ta norocoasă!”,
a spus ea strângând cu delicatețe resturile mârșave,
seara mi-am luat medicamentul amar, am tușit, am scuipat sânge,
am ascultat cu atenție murmurul haosului,
m-am chinuit să răspund în zadar unei singure întrebări,
„ce carte ținea în mână Hamlet?”
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Maria Pal

într-o casă pustie Freud se plimbă cu umbrela
deschisă
printre colecționarii de lacrimi
din tablourile acestora mâinile se întind ca niște
pensule
şi-ți pictează câte-un deget albastru pe buze
învățând cum să-și trăiască viața într-o secundă
inima ta migrează înspre corul de copii
împietrit în vitraliile bisericilor părăsite

LUMINA VA ÎNFLORI
ca un bolnav abandonat pe versanții tăcerilor
cazi în genunchi
în fața trandafirului galben ce te-mbrăţişează
urmărești cum se joacă flăcările cu cerul
și nu mai întrebi nimic
lași neatins tot ce-a rămas
cenușa catedralelor sub care va reînvia focul sacru
darurile ce se vor întoarce sub formă de zâmbete
sfârșeala din iertarea cea de toate zilele

TROSNEŞTE ÎNTUNERICUL
nimeni n-a inventat o prăpastie mai cumplită
decât cea locuită de tine
unde soarele pune suferințe-n râuri
și le poruncește să te-mbrățișeze cât mai strâns
ca un definitiv rămas bun

azi
nu vei trage noaptea după tine când pleci
știi sigur că lumina va înflori pentru tine cândva

trosnește întunericul sub cuvântul rămas nerostit
în ochii tăi se îneacă seceta

CÂND TE ÎNTORCI

INIMA TA MIGREAZĂ

cu uimire privești planta răsărită-n parchet
ca pe ciudățenia din vis
adusă de coșmarul ce răsuceşte grăbit funii de
sânge

tot mai multe piscuri
sunt răsfoite de ramurile ce scarmănă norii
pentru cuiburile bătrânilor vulturi

constați că pentru ea nu ești decât o sursă
rămasă mereu fără apă
și umbra ce împiedică razele să strălucească

un tânăr preot adoarme peste cartea de rugăciuni
dintre coperțile aurite se ridică un vis
ca un trup subțiat de lumină și-i aprinde imaginația

dacă pleci înflorește straniu cu aripi de înger
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îngrămădește prin casă corăbii
constelații din care coboară cuvinte-nverzite
şi-nsuflețesc statuile c-un suflet misterios de carte

Poesis

ce miros a frică a stele îmbăiate în albia nopții
și încă mai crezi că drumul tău se va netezi c-o
bucurie
preț de câteva răni măcar

când te întorci
valuri jucăușe îți deschid bucuria în ochi
trântind în spatele tău o siderală ușa albastră

ÎŞI FACE CULCUŞ TIMPUL

RENUNŢI LA ORIZONT

când tropoteşte-n vale giganticul potop
stafiile-mpărat îşi plimbă nebunia

ești gara în care orice tren are ultima stație

noi şerpi ucid prin codri

în ele se lăfăiește triumfător nimicul
iradiind cu lumina furată din trupul tău
ca fațetele unui cristal însorit

prin plăsmuiri îşi trosnesc oase insolite străluciri
şi trece-apocalipsa prin tine ca vântul printr-o sită
explozii lungi se-aud dinspre cuvinte
prin vasele etrusce îşi face culcuş timpul

și renunți la orizont
mai nepăsător decât un vultur vizitat de săgeți
pentru că nimeni nu-ți poate răspunde
la ce folosesc aripile într-o colivie

DRAGOSTEA SAU MOARTEA
nu știi cine captează fluviile de lumină
când privești în inima celuilalt cu uimirea
copilăriei
ce sculptează în oglinzile apei

ÎŢI GRAVEAZĂ NUMELE
pietrele eliberează suspine
precum încremenitele anotimpuri
tristețea ta ia forma ciorchinilor îmbietori
stafidindu-și aşteptările
într-un neant promițător de bucurii

nu știi cine caută prin tulpini fluiere pitite de
mierle
dirijează naiurile întrupate de ciocârlii din butucul
soarelui
secerându-ţi genunchii

de jur împrejur astrele acești robi cărăuși de
lumină
însoțesc harnicul timp ce se-aude șlefuindu-le cu
migală

nu știi cine planează pe umerii goi învolburările
cerului
te țintuiește între înfrigurări
ghemuit în singurul cuvânt şi de foc și de ger

pe fațetele orbitoare fără suferințe
inima ta gravează cu purpură un singur nume

SE PREGĂTEŞTE
SĂ ÎNCOLŢEASCĂ

PREŢ DE CÂTEVA RĂNI

când orizontul limpezește clipele
se vede pasărea Phoenix cum dantelează jeratic

ziua stă chircită cu genunchii la gură
culorile curg bulucindu-se

atunci în arborele tău genealogic se pitește un vânt
ca mila pe marginea hăului
dezvelind în ochii plânși surâsul unor îngeri

prin ungherele sufletului cineva sapă din greu
scoate un trup răstignit de prea multe ori
c-o uimire sculptată
pe fruntea unde-nfloresc din belşug spinii

prin sângele transparent purificat până la diamant
pământul se pregătește să-ncolțească cu frunze
albastre

dezorientat cauți febril limba
în care să poţi descifra tăcerile neatinse
când le pictezi iar și iar aerul îmbătrânit de
singurătăți

nimic nu mai îngălbenește înainte de vreme
îmbrățișările întunericului au fulgerări de capelă
sixtină
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Alexandru Cazacu

O împreunǎ-cǎutare

Topos

Cenuşa orelor de Noiembrie
rispitǎ peste valurile mǎrii nevǎzute
ce ne urmǎreşte pretutindeni
prin tǎcerea prizonierǎ şi ameninţǎtoare
întâlnitǎ pe holurile unui spital
aflate mereu în semi-întuneric
oricât de puternice ar fi neoanele
din plafonul casetat
unde nu se poate interveni asupra lucrurilor
decât schiţându-le în biografii evazive
când soarele trece leneş peste luciul ferestrei
ca prin adâcimea unei rǎni
şi totul devine o împreunǎ-cǎutare a ceva
mult mai presus decât noi

Miracolele noastre cotidiene
printre amintiri insolite
şi încleştǎri deşarte
aici unde entuziasmul
dureazǎ câteva ceasuri
iar resentimentele douǎ vieţi
unde marginile urbei
se disputǎ cu ale continentului
iar ochii mari şi vinovaţi ai toamnelor
ne privesc pretutindeni
şi noi îi confundǎm cu strǎlucirea matǎ
a argintǎriei la ospeţe festive
unde putem privi lumea ca un datornic
cu romantism şi consumerism
de secol douǎzeci şi unu
unde obiectele de inventar
inventeazǎ un timp al lor
şi unde o devoţiune anonimǎ
face ca totul sǎ exist
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Singurătatea amiezilor de vară

Amiazǎ în Danubiopolis

Singuratatea amiazilor de vară
ca o veșnicie unde nu ști
dacă ai iubit vreodată
când o necunoscută trece cu pașii desculți
prin câmpul de iarbă în care macii se aprind
iar prețul unei zile frumoase este melancolia
pentru o alta ce nu am știut să o trăim

Ca şi cum aş asculta un disc vechi
la gramofon auzit pe strada pietonalǎ
din central oraşului pǎzit de biserica fostǎ moschee
când umbrele pǎsǎrilor în amiaza fierbinte
cǎlǎuzeau paşii ca-ntr-un dans cu trecutul
iar lumina încremenise sub ştreşinile caselor
ce priveau impasibil fluviul
Ca şi cum o caleaşcǎ invizibilǎ
s-ar opri lângǎ parcul cu ceas albastru
şi statui din marmurǎ italianǎ
când mirosul amar de cimbru se înǎlţa
din curţile cu garduri înalte
ale cǎror mister se întindea ca un sul oriental
peste piatra cubicǎ a strǎzilor în semicerc
unde ţi se pare cǎ auzi un glas de sopranǎ

Singurătatea amiezilor de vară
unde compromisul și aventura
sfârșesc prin a dezamăgi
iar gestiunea înfrângerii se petrece
într- o stație de la marginea
oraşului continent
între tăioase meridiane
unde rănit pe rănit îl vindecă
unde cei de care te-ai lepădat
și doar ei acum îți vin alături

Ca şi cum ai deşerta amfora
ce pǎstreazǎ absenţe şi întâmplǎri
sfâşietoare descrise de un autor balcanic
îndrǎznind sǎ fim fericiţi
printre zodii niciodatǎ faste
sub bolta unei terase ocoperitǎ cu viţǎ de vie
ca într-un port unde
pasageri şi vapoarele uitǎ sǎ soseascǎ

Stop cadru de iarnǎ
Planarea linǎ a corbilor
în dimineaţa îngheţatǎ
ne fǎcea sǎ luptǎm pentru lucruri
de care ne vom bucura târziu
sau poate deloc
când oraşul îşi pierde
încetul cu încetul greutatea
şi devine asemenea
unui iceberg plutitor
deasupra pǎmântului
cǎutându-şi o mare numai al lui
în care sǎ se poatǎ opri
dar negǎsind-o se întoarce înapoi
şi vede cum îngerii de la alţi îngeri
ar vrea sǎ ne cumpere

Prin piața cu ceas
Pe masă paharele în care vinul îngheață
si idealurile antamate atunci
precum lianele strânse pe trupul corăbiei scufundate
în aceste ploi târzii
când amiaza de toamnă pare o halucinație
a întregii lumi
iar adevarul se relevă pe măsură ce evacuezi toate
probabilitățile favorabile
și iubirile vechi se schimbă asemenea orașului
care face eforturi să recunoască
chipuri de nerecunoscut
prin piața cu ceas
și pietonala strajuită de pini
unde arhitectura nu mai poate salva nimic
din tânguirile flașnetarilor de acum
unde lupii iernii ce o sa vina
încep sa urle în noi a pustiu
unde cineva dizolvat în ceruri și pământ
ne cercetează cu îngăduință
și unde
nu se poate adăposti de înserare
ci doar ne putem pregăti pentru ea
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Hanna Bota

la semănat amintiri
sunt momente în care
îmi amintesc fiecare secundă a vieții mele
fiecare
fiecare
îmi amintesc amintirile mamei
amintirile tatălui meu
amintirile bunicii mele Ana, mama mamei,
care de tânără a murit și a lăsat-o pe săraca orfană,
amintirile bunicii Maria, care și ea a murit
lăsându-l pe tata orfan cu toți frații lui,
cred că de-aceea s-au luat părinții mei ca să-și unească lipsa de mame.
deși nici nu le-am cunoscut, amintirile lor mă năpădesc în unele clipe
de stă să-mi explodeze existența de atâta trecut înghesuit în prezent.
să nu se mire nimeni
nimeni să nu mă ia de nebună dacă mă va vedea cum însămânțez viitorul
cu amintirile mele luând ca dintr-un sac cu grăunțe;
amintirea când tata-copil pleca în lume, era lunatic,
e sufletul mamă-si ce-l poartă în neliniști – ziceau babele din sat,
urca pe căpițe înalte de fân
trecea prin sat în izmene printre câini fără să-l bage în seamă
apoi se trezea, vai, amintirile trezirilor lui ce terifiante îmi sunt,
mi-e tristă clipa bunicului ducându-și nevasta în carul cu boi la mormânt,
apoi cum a trecut frontul prin sat, nemții și rușii apoi jefuind ce-a rămas,
cum i-au luat comuniștii pământurile și nici un cuvânt n-a rostit
ci a muncit mai departe ca și cum era pământul lui,
dar n-are rost să povestesc nimănui
tare multe se-adună
eu sunt semănătorul din parabolă, am ieșit să arunc amintiri în țărână
viitorul le primește blând, umed, ele încolțesc
vai de lume când răsar și rodesc
când se vor înmulți să ajungă la toți
strânse în hambare, măcinate, se va face din ele pâine
asta înseamnă să te hrănești cu orice vorbă din gura Domnului
cum în scripturi ni se spune
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flori, fete, filme sau băieți

despre robie

nu-i nici o diferență – îi spuneam fiului meu –
nu-i greu să fii adult dacă prea în serios nu te iei
complicând lumea și mai tare
ești același copil doar crescut mare
jucăriile sunt mai costisitoare
rochiile nu le mai desenează fetițele cu creioane colorate,
ci casele de modă,
machetele sunt mașini în forma lor reală
rulând pe străzi adevărate unde chiar se moare
dar de-altfel același joc îl joacă fiecare

un lucru e sigur
nu mă pot dezrobi
nu mă pot elibera pe mine de mine
nu mă pot dezlocui
nu mă pot părăsi
mi-aș putea scoate ființa din copil, din părinți,
din tatăl meu mort și mama mea bătrână,
să-mi scot ființa din bărbatul iubit,
chiar din trupul meu aș putea pleca –
și uneori chiar mi se întâmplă s-o fac –
dar nu mă pot transfera într-un alt mine
nu pot experimenta existența din alt unghi
decât din propriu-mi
punct de vedere
este exact ce îmi cere viața să fac
să fiu eu însămi în tot ce trăiesc
așa am aflat că nașterea-moartea e un întreg
fiecare fiind doar o punte,
o trăire accesată dintr-un alt unghi
numită ca-ntr-un joc

fetele caută băieți, băieții caută fete
flori la naștere, tot ele nuntesc, se ofilesc pe morminte
smulgi petală cu petală într-o provocare pentru destin:
mă iubește
mă dorește
din inimă
cu foc
prea mult
puțin
deloc
și-o iei de la capăt dacă nu-ți place care petală s-a smuls
cu o altă floare dintr-un alt loc
în rest ne jucăm rolul proiectați de pe aceeași peliculă.
acum îți voi spune un secret despre filme
(deși s-ar putea să nu am dreptate, depinde de perspectivă)
când unul, când altul e personaj principal
pare că schimbăm roluri și măști fără vreo regulă
fără să știm cine e regizorul
cine e scenaristul
cine hotărăște dacă mori sau trăiești
dacă ești fericit sau nenorocirea te paște
dacă joci într-o dramă, într-un film de acțiune,
într-unul horror sau unul experimental
încropit de niște studenți nepricepuți
dar nu e așa.
după ce am jucat în filmele multora
am înțeles taina
există un singur film pentru tine,
un singur regizor și personaj al vieții tale,
nu lăsa pe nimeni să te transforme în figurant al propriei vieți
că mare haos și confuzie se naște;
dacă nu-ți place filmul în care joci
degeaba zgârii pelicula
degeaba o distrugi
mai bine
schimbă regia, schimbă actorii
exact, distribuția
doar așa joci cu folos
singurul joc adevărat pe planetă
flori, fete, filme sau băieți
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Drago; Niculescu
Activism şi pasivism axiologic în abordarea idealităţii
valorice la Max Scheler şi Nicolai Hartman
Astfel, valoarea religioasă există în ipostaza unei
duble instituiri: mundan-teiste şi teist-mundane,
fiecare din ele implicînd în idealitatea ei un suport
distinct. În cazul valorii religioase instituită ascendent,
prin proiecţia Om – Dumnezeu, putem aprecia că
suportul este de natură personală, aparţine onticului
existenţial obiectiv, deci real – omul, şi este
reprezentat de năzuinţele, idealurile, nevoia de
mîntuire, de sprijin, de instinctul racordării la tutelar.
Dar aici avem de-a face cu un caz special, în care şi
obiectul ideal al valorii religioase, la rîndul lui, se
transformă în subiect proiector de valoare în sens
descendent, suportul valoric fiind, în această relaţie
proiectiv-deterministă instituită de Entitatea Divină,
fiinţa umană în întregul ei material-spiritual, forma ei
materială fiind, la rîndul ei, suport al conţinutului
spiritual evolutiv, care este elementul de interes al
demersului determinist divin. În concluzie, omul se
găseşte simultan şi retroacţional atît în postura de
institutor valoric religios, dar şi de instituit valoric al
propriului său obiect valoric, care devine, în acelaşi
timp, subiect institutor. Valoarea religioasă nu numai
că reprezintă chintesenţa idealităţii valorice, dar este
singura care îşi racordează, ca dublu suport, fiinţa
umană – atît în constituţia ei divină esenţială (în masa
ei energetică, regeneratoare şi integratoare), cît şi în
profunzimea destinică a individualităţii umane.
Continuîndu-şi neîntreruptă drumul către Marea
Îmbrăţişare cu această Idealitate, în fiecare clipă şi din
ce în ce mai aproape fiinţa umană îi trăieşte de fapt
materializarea – ca proces de esenţă spirituală primă
– şi îi poartă materialitatea – ca obiect fenomenal de
esenţă spirituală secundă (Teoria Ȋnaltului
Determinism Energetic, Dragoş Niculescu).

aşa cum afirmă în mod contradictoriu tocmai atunci
cînd, după studiul amplu al coordonatelor raţionale ale
valorii, atinge punctul acelui nucleu “nedefinibil”. Cu
toată acurateţea şi atenţia cu care Vianu operează în
desişul subtil, plin de nuanţe şi capcane al domeniului
estetic, se înregistrează aici o scăpare, un fulgurant
exces, incompatibil cu grija lui constantă de a se
menţine pe calea de mijloc în privinţa decelării şi
susţinerii naturii valorii, scrupul ştiinţific care l-a făcut
întotdeauna să evite extremele şi să concilieze
raţionalul cu iraţionalul în delicata morfologie a
axiologicului, cu specificarea preeminenţei
componentei raţionale asupra mereu neexplicabilului
iraţional.
10. Problematica centrală a axiologiei: ierarhia şi
sistemul valorilor. Din nou, confuzii operatorii
În afara amplei analize pe care a efectuat-o asupra
speciilor valorice, T. Vianu abordează şi una dintre
problematicile centrale ale axiologiei, care este cea a
ierarhiei şi sistemului valorilor. Max Scheler, fidel
concepţiei sale emoţional-intuitive, adversă
formalismului şi relativismului, derivă din ea, în
privinţa subiectului ierarhiei valorilor, teza
consubstanţialităţii dintre uman şi valoric, susţinînd
că singura cale posibilă de stabilire a ierarhiei valorice
– care în alt mod nu poate fi niciodată dedusă – este
actul numit “preferinţă”, care are la bază aprioricul
emoţional, act de simţire independent de orice element
al realitaţii valorice. Alăturîndu-se poziţiei lui Scheler
în privinţa neobligativităţii comparaţiei în stabilirea
clasamentului valoric, Vianu aduce completări
teoretice care prelungesc fertil viziunea scheleriană,
oprită parcă prea brusc. Esteticianul român afirmă că
neobligativitatea comparaţiei nu înseamnă şi
imposibilitatea realizării ei, susţinînd că este chiar
necesară succesiunea exactă a acestor trepte valorice.
În acest sens, trei operatori pot realiza comparaţia:
unul este numit de Vianu “Autocenzura conştiinţei”,
care lucrează cu un element foarte eficient –
remuşcarea, element spiritual în stare să producă la
nivelul conştiinţei decelări pe cît de dureroase, pe atît
de eficace în estimare; al doilea operator este
componenta iraţională a valorii, despre care am vorbit
mai sus, componentă care – atîta timp cît încercările
cunoscute în istoria filozofiei, de raţionalizare a
conştiintei axiologice au fost sortite eşecului – rămîne
singura, în calitatea ei de rest întotdeauna neexplicat,

9. Raţional şi iraţional, la Tudor Vianu, în
structura valorii. Neclarităţi operatorii
Iată ce frumos specifică Vianu acest “nucleu
inclasificabil al valorii” şi faptul că “există, fără
îndoială, un fond de iraţionalitate în valori”, concluzie
la care ajunge descoperind că, pînă la urmă,
raţionalitatea nu îi este suficientă valorii; mai există
întotdeauna ceva în structura valorii ce nu poate fi
detectabil, component inefabil care asigură, în fapt,
unicitatea şi ireductibilitatea fiecărei valori. Dar acest
nucleu iraţional, “ascuns înăuntrul suprafeţei raţionale
a fiecărei valori” nu face ca întreaga măsură a valorii
să devină iraţională (“natura valorii este iraţională”),
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în măsură să servească întocmirii unei ierarhii a
valorilor sub forma unei ordini de principii iraţionale.
Ierarhie pe care o şi realizează, sub forma unui sistem
de clase sau categorii valorice, sistem pe care îl
consideră – spre diferenţă de Rickert care îl vede
deschis – “închis-deschis”, în sensul că este închis ca
suprafaţă externă, impermeabilă pentru suma claselor
valorice atestată de analiza istorică ca fiind fixă, şi
deschis la nivelul claselor valorice componente, care,
ramînînd aceleaşi ca specie, se pot îmbogăţi cu
aporturi nelimitate de noi dorinţe, odată cu progresul
fiinţei umane, cu dezvoltarea orizontului ei axiologic;
iar al treilea operator, de care nicicum Vianu nu poate
face abstracţie, este preferinţa lui Scheler, realizată ca
“evidenţă intuitivă” şi dedusă din “intimitatea
iraţională” a valorilor. Dar, deşi Vianu recunoaşte că
“nu există viaţă axiologică fără acţiuni de preferinţă”,
el aduce conceptului o importantă lărgire teoretică,
căci îl extinde de sub sfera îngustă a subiectivităţii
exclusive – preferinţa act –, supunîndu-l, în ipostaza
de preferinţă realizare, şi presiunii normative a epocii,
adică unei determinante transsubiective, în aceeaşi
măsura inevitabilă ca şi dimensiunea subiectivă.
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11. Dispoziţia emoţională şi dispoziţia de valoare.
Asemănarea dintre erorile lui Vianu şi Scheler
Depăşind
subiectivismul-psihologist,
obiectivismul, emoţionalismul şi voluntarismul
axiologic, Petre Andrei, prin abordarea sa obiectivlogică, raţionalistă a valorii, provoacă un salt
progresist important în filozofia contemporană a
valorii. Dacă în teoria simţirii emoţionale, a lui
Scheler, la constituirea valorii participă dispoziţia de
valoare, întemeiată intuitiv-emoţional, la Petre Andrei
această dispoziţie devine dispoziţie în esenţa spiritului,
întemeiată pe un element intelectual, ca judecata
întovărăşită de sentiment, care caută să concretizeze
obiectul valoric sub forma unui scop. Definiţia pe care
o acordă el valorii, ca relaţie funcţională (raport) între
un obiect şi un subiect, fondată pe saltul pe care îl
execută de la o dispoziţie emoţională la o dispoziţie în
esenţa spiritului, pe cît de aulică şi sobră apare, pe atît
este de cuprinzătoare şi de apropiată de surprinderea
esenţei fenomenului. Într-adevăr apare ca o definiţie
completă şi precisă. În plus, “subiectul” pe care îl
include în formularea sa acoperă tot spaţiul
psihologist, emoţionalist, fără însă a-l proiecta
dominant, a-l absolutiza unilateral. În ceea ce priveşte
dispoziţia de valoare scheleriană, observăm o
similitudine cu eroarea pe care pripit a făcut-o T.
Vianu iniţial, afirmînd idealitatea absolută a valorii,
şi ne referim aici la faptul că Scheler susţine
invariabilitatea la toţi indivizii a acestui element
aprioric, experienţei revenindu-i doar rolul de a
actualiza, de a conferi profil concret dispoziţiei
inerente a subiectului. Postulînd invariabilitatea
dispoziţiei de valoare, el acordă acestui element un
statut
transcendental
unic,
nediferenţiat,
generalizîndu-i nediscriminatoriu idealitatea.
Argumentele pe care Scheler le-ar putea aduce în
sprijinul susţinerii acestui caracter de invariabilitate a
dispoziţiei de valoare, care indiscutabil există aprioric
şi potenţator, lipsesc. De ce dispoziţia de valoare este
aceeaşi la toţi indivizii? Este mult mai plauzibil ca ea
să existe la toţi indivizii, dar în cantităţi diferite,
fiecare individ să fie – mai mult sau mai puţin – predispus la experimentarea fenomenului valoric.
Dispoziţia de valoare nu poate fi invariabilă, atîta
timp cît dotarea energetic spirituală cu care fiecare
individ intră în Fluxul transcentiv al existenţei este
unică şi distinctă, diferită de la individ la individ.
Astfel, în perceperea şi estimarea fenomenului
valoric, atît dispoziţia de valoare, în calitate de
potenţialitate imanentă, latentă, apriorică, cît şi
experienţa, care actualizează, obiectivează dispoziţia
de valoare, sînt diferite. De la incipienţă, origine, pînă
la stadiu evolutiv, finalitate, interesul energetic
spiritual transcentiv în natura individualitaţii este cel
al diferenţei, al variabilului, acesta fiind şi unul dintre
factorii componenţi ai factorului transcentiv şi al
Cauzalităţii transcentive – structura motrice prin care
se realizează Înaltul Determinism Energetic. Erorile

Pînă aici lucrurile sînt limpezi. Dar iată că, din
păcate, contradicţia referitoare la binomul iraţionalraţional, pe care Vianu o scapă la analiza structurii
valorii, este repetată, de această dată, aici, la capitolul
dedicat sistemului ierarhic al valorilor, şi tot cu ocazia
tangenţierii factorului iraţional. Căci, după ce
construieşte acest sistem căruia îi acordă exclusiv
principii alcătuitoare de natură iraţională, susţine apoi
că ceea ce dă trăinicie ierarhiei valorilor este stabilirea
sa pe baza învelişului raţional şi coordonatelor
generale ale valorilor, lăsînd deoparte nucleul lor
iraţional (!) Avem de-a face cu recurenţa aceleiaşi
anomalii – lucru greu de explicat, mai ales în condiţiile
în care Vianu însuşi şi-a construit mental extrem de
sugestiv reprezentarea spaţială a valorii sub forma
unei alveole, în care cele două componente sînt
delimitate distinct, suprafaţa externă rotundă şi
structura bazală reprezentînd componenta raţională,
iar nucleul reprezentînd componenta iraţională. Se
pare însă că această delimitare, cu rolurile şi efectele
ei distincte, se păstreaza în mecanica gîndirii
filozofului atîta timp cît reprezentarea beneficiază de
o proiecţie fixă, statică. În momentul cînd corpusul
valorii intră într-o dinamică analitică, pare că această
aşezare internă nemiscibilă se strică, cele două
componente încep să se amestece, iar întrepătrunderea
lor devine atît de greu decelabilă, încît brusc, lacunar,
fiziologia aparutului său cognitiv pierde capacitatea
de selecţie precisă a uneia dintre ele. De aici, confuzia
care duce la contradicţie. A nu se justifica prin acest
fenomen raţional pur funcţional existenţa de facto a
unui relativism de esenţă privitor la compoziţia
structurală a valorii, în stare să infirme configuraţia
duală
certă,
determinantă.
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naturii şi virtuosul ideal al valorii autonome

lui Vianu şi Scheler sînt asemănătoare, cu diferenţa că
Vianu, în urma acumulărilor, a consolidării concepţiei
axiologice prin contactul continuu cu fenomenul
artistic, şi-a îndreptat incorecta părere iniţială. Nici
Petre Andrei nu se opreşte asupra certitudinii suspecte
a lui Scheler în ceea ce priveşte invariabilitatea
categorică a dispoziţiei de valoare, el nesesizînd nimic
criticabil în această problemă, ocupîndu-se de
sublinierea unui cu totul alt aspect: acela al factorului
obiectiv, ca factor care, alături de dispoziţie – pe care
o admite necondiţionat în accepţiunea scheleriană –,
asigură calitatea, specificul şi însuşirile valorilor.

Interesantă este la Ralea păstrarea lucidităţii, a
echilibrului. Privită ca manieră de transfigurare a
naturii şi vieţii, opera de artă, valoarea estetică pe care
o atinge, suportă determinantele elementelor de viaţă
anestetice, sau extraestetice, dar în acelaşi timp are
puterea de a-şi păstra autonomia, trăirea în sine. Ralea
îi acordă însă acestei autonomii nu numai statut final,
ci îi prezintă naşterea şi dezvoltarea, sincron cu
procesul de sublimare, de transfigurare a elementelor
anestetice, proces în timpul căruia, paradoxal,
caracterul autonom, pe măsura constituirii sale,
realizează şi izolarea, apărarea operei de artă de asaltul
contaminant al elementelor anestetice. Deci, mediul
anestetic – pe care valoarea
pură, prin caracterul ei autonom, îl reneagă pînă la
urmă – serveşte ca plasmă germinativă principiului
autonomiei. Prelucrarea, sublimarea elementelor
anestetice (religioase, morale, sociale) se realizează
pînă la ridicarea lor la nivelul de puritate al planului
estetic, nivel la care valorile ajunse devin “valori de
lux”, dezlegate de orice determinantă utilitară şi
socială. Frumoasă viziunea lui Ralea, dramatică prin
existenţa acestei duale etici interne, care duce
metamorfoza evolutivă a valorii de la mundanul
rudimentar şi gregar la puritatea solară a esenţei!
Să remarcăm însă că diferenţa pe care o face Ralea
între realul vicios al naturii şi virtuosul ideal al valorii
autonome este cuprinsă în denumirea de
“artificialitate”, termen atributiv pe care gînditorul îl
acordă esteticului, acestui domeniu subtil, care conţine
o componentă neancorată gravitaţional pauperului
mundan, perisabilităţii ontologicului relevat (obiectiv,
fenomenal).

12. Evaluarea şi rolul binomului subiect – obiect în
constituirea valorii
La rîndul lui, Mircea Florian, prin luminarea
procesului de evaluare, care incumbă rolul activ al
celor doi factori – subiectul şi obiectul – în constituirea
valorii, susţine poziţia raţionalistă a lui Petre Andrei,
care aşează valoarea în postura de produs al relaţiei
dintre o anumită zonă a conştiintei subiectului şi
calităţile imanente ale obiectului artistic. Să nu
omitem a menţiona că Petre Andrei susţine că se
impune şi o sociologie a valorii – criticînd însă
căderea în sociologism –, alături de logica şi
psihologia valorii. De asemenea, să precizăm limpede
că Petre Andrei nu a acordat statut transcendent,
sinonim cu Divinul, valorii absolute, aşa cum au
considerat alţi filozofi, ci el i-a acordat un statut real,
tangibil; la P. Andrei, valoarea absolută este
reprezentată de personalitatea culturală creatoare, de
colectivitatea umană (la nivel individual şi social), de
raţiunea plasată sub puterea sacrului creator – aceasta
constituind o altă semnificativă distincţie pe care
filozoful român o aduce în concertul teoretic al
evoluţiilor, edificărilor şi soluţiilor filozofiei valorilor.

*
Printre bogatele şi îndelungatele dezbateri teoretice
pe care le-a suscitat problematica metaforei, sub cele
trei ipostaze ale sale – metafora epistemică
(cognitivă), metafora estetică şi metafora filozofică,
interesant este punctul de vedere exprimat de Paul
Ricoeur, în cartea “Metafora vie”, în care analizează,
sub aspect semantic şi hermeneutic, subiectul
metaforei estetice. Fiind capabilă să acţioneze atît în
cîmpul restrîns, semantic, cît şi în cel extins,
hermeneutic, complexitatea disponibilităţii sale
expresive şi tranzitive creşte, căci dacă în cîmpul
semantic puterea sa figurativă de simbolizare este
focalizată asupra cuvîntului, în cîmpul hermeneutic al
discursului metafora nu mai poate rămîne doar o
simplă figură de stil, puterea sa figurativă de
simbolizare capătă un cu totul alt aspect, o cu totul altă
funcţie – aceea de redescriere a unei porţiuni mai largi
a realitaţii, prin menţinerea corelaţiei dintre sens şi
referinţă, sensul fiind dat de organizarea interioară a
discursului, iar referinţa constînd în capacitatea
tematică a discursului de a viza o realitate din afara

De aceeaşi părere că natura valorii se întemeiază
pe relaţia dintre subiect şi obiect, neputînd fi
confiscată nici de monopolul neatîrnării ei de
conştiinţă (Scheler), al “transcedentului” (Rickert), al
“obiectelor ideale” (Husserl), al stărilor psihologice
ca plăcerea (Bentham), dorinţa (Ehrenfels), interesul
(Perry) este şi Tudor Vianu, care, mai mult,
generalizează într-o manieră de nobilă supleţe estetică,
particularitatea acordului subiect-obiect la orizontul
“acordului între eu şi lume”. În cadrul amplului său
sistem teoretic, problema autonomiei şi heteronomiei
esteticului autotelic, plecînd de la soluţia autonomistă
pe care Croce o propune disputei dintre “conţinuitiştii”
hegelieni şi “formaliştii” herbartieni, soluţie care a fost
ca un foc de resort pentru dezvoltarea aparatului său
argumentativ, luînd în calcul atît valorile estetice cît
şi pe cele extraestetice, Vianu ajunge la concluzia
esenţială că “arta este eternă prin forma estetică şi
vremelnică prin conţinutul ei”.
13. Mihai Ralea şi diferenţa dintre realul vicios al
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limbajului. Iată cu ce dificultate se confruntă Ricoeur,
şi în ce mod tranşant vrea să o soluţioneze: dacă
metafora poetică este esenţialmente nonreferenţială,
atunci, în cazul discursului poetic, cum mai poate fi
păstrată integritatea referenţialului discursiv, care
trebuie să reziste, să raporteze discursul unui segment
de realitate? Deşi problema pare insolvabilă,
ingeniozitatea şi ascuţimea reflexivă a gînditorului,
după descompunerea analitică, vine acum să
sintetizeze, pretinzînd convingător că în interiorul
fragmentului literar are loc, în acest moment critic, un
proces de restructurare estetică, în care sînt angajate
cele două cîmpuri, în condiţiile în care, în substanţa
sferei globale poetico-discursive, deşi cîmpul poetic
îşi pierde referenţialul propriu, - sensul metaforei
poetice, prin translaţie, vine să se aplice, să lumineze
conotativ sensul şi referenţialul cîmpului discursiv,
textul căpătînd astfel virtutea poetică a unei realitaţi
transfigurate. În concluzie, în dimensiunea finală a
discursului poetic se va găsi, conjugat şi corelat, un
dublu sens: sensul poetico-discursiv, care, infuzat
referenţialului discursiv, îi schimbă natura, i-o
converteşte într-o natură de ordin secund, îmbogăţită,
sporită în conţinut şi semnificaţii, în puterea de a
sugera noi înţelesuri. Astfel, putem vorbi nu numai de
un dublu sens, ci şi de o “referinţă de grad doi”, sau
“o referinţă dedublată” în discursul metaforic,
concluzie pe care Ricoeur ne-o descrie astfel:
“suspendarea referinţei laterale este o condiţie
necesară eliberării unei puteri de referinţă de gradul
doi, care este referinţa poetică propriu-zisă”,
formulare în care, prin “referinţă laterală” trebuie să
se înţeleagă referenţialul cîmpului poetic, care
dispărînd (topindu-se), îşi revarsă întreaga energie
spirituală, prin mijlocirea sensului poetic
combustionant, asupra cîmpului şi sensului discursiv,
schimbîndu-le astfel natura, dublînd-o transfigurant;
iar prin “referinţa poetică propriu-zisă” trebuie deci să
se înţeleagă referenţialul discursiv poetizat, final al
discursului poetic.
Cu o concepţie ridicată pe cărămizile fragile ale
unui realism estetic dezvoltator al viziunii britanicului
Roger Scruton, Donald Davidson susţine, pe calea
unei logici semantice rigide, în care singur se închide,
că din moment ce termeni aflaţi în stare necontextuală,
deci izolaţi, au o semnificaţie literară proprie şi unică,
aceea denotativă, folosită în texte nonmetaforice,
utilizarea lor în texte metaforice va păstra, riguros,
acelaşi înţeles denotativ, ei neputînd, de aceea, fi
utilizaţi la construcţia unor structuri metaforice
denotative, în care să acţioneze, să poată fi distinse
proprietăţi estetice autentice, reale. “Cazul Davidson”
este simplu, teoria sa este compromisă de
reducţionismul semantic în care crede dogmatic.
Realitatea este cu totul alta: unul sau mai mulţi
termeni nu îşi conservă nici o semnificaţie
nonmetaforică; păstrîndu-şi aceeaşi formă, aceeaşi
identitate morfologic-lexemică, funcţia lor semantică,
tradusă prin semnificaţia pe care o degajă, este diferită
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în funcţie de context, de determinantele extrinseci în
care este cuprinsă. Din întrepătrunderea, din
combinarea semnificaţiilor termenilor întregii
structuri, sub ghidajul precis al sensului intenţionat de
creator, iradiază semnificaţia denotativă, metaforică a
fostului termen nonmetaforic, rece şi sărac în sensul
său “tare”. Asta e tot. “Realismul” lui Davidson stă pe
o realitate iluzorie, incompatibilă cu vraja şi forţa
adevărată a misterului estetic al metaforei, o dovadă
peremptorie fiind aceea că folosirea metaforelor în
descrierea unor universuri estetice complexe în
reprezentări şi sentimente este indispensabilă,
realismul nu mai poate funcţiona în exprimarea unor
tensiuni şi senzaţii intime, a unor spaţii irizate de trăiri
negative şi psihice interioare, pe care numai bogăţia
artei denotative o poate sugera.
Încheiem cu necesara distincţie pe care filozoful
Marin Aiftincă o prezintă în cartea “Misterul artei şi
experienţa estetică”, referitoare la imaginea (valoarea)
estetică şi imaginea (valoarea) artistică. Cu o
expresivitate lirică şi descriptivă admirabilă, izvorîtă
dintr-o rigoare ştiinţifică ce nu şi-a epuizat puterea
cîntecului, ci o eliberează cînd doreşte, mlădiind reflex
orice incipienţă de alunecare în vîscozitate analitică –
virtuozitate prezentă în fluiditatea întregii lucrări –,
domnia-sa ne scuteşte de efortul descifrării oricărei
ambiguităţi, prin departajarea clară a celor două
categorii axiologice. Astfel, deşi provenită ca fond
structural din natura percepţiilor particulare ale
simţurilor, din calităţile intrinseci estetice ale
obiectului artistic, realizarea estetică nu se supune lor,
ci le topeşte într-o imagine unitară definitorie,
prezentă ca modalitate de existenţă absolută,
netranscendentă a obiectului estetic, aşa cum remarcă
de altfel şi polonezul Roman Ingarden. Imaginea
artistică, în schimb, depăşeşte acest cîmp intim şi
concret, făcînd legătura cu vibraţiile exterioare ale
valorilor extraestetice, ancorînd opera de artă la
contextul uman, moral, social în care obiectul estetic
evoluează şi palpită, adaptat la izvoarele vieţii. Plecînd
de la tipul de coexistenţă a elementelor extraestetice
în cadrul imaginii artistice, Marin Aiftincă
concluzionează esenţial că, deşi valoarea estetică, prin
structura ei, pare că se identifică cu opera, ea depăşeşte
echivalenţa absolută, orizontală cu obiectul artistic,
devenind, aşa cum spunea Croce, un “cosmos”,
suverană peste celelelate tipuri de valori cu care
coabitează în opera de artă. Chiar în condiţiile
specifice de eterogenitate constitutivă pe care le
comportă, valoarea estetică nu se disipă, ci îşi
condensează în sine unitar toate determinantele,
actualizîndu-se în acelaşi timp relativ în obiectul şi
imaginea lui artistică, conectînd împreună acest obiect
la un transcendent care îi susţine şi îi primeşte jertfa.
Sacralitatea investită în opera de artă se întoarce
sporită la sacrul recuperator şi înţelegător a toate cîte
sînt şi se fac.
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Ioan Nistor
Fragmente despre poezia lui George Vulturescu
George Vulturescu este unul dintre poeţii
importanţi ai momentului, prezent în Dicţionare şi
Istorii ale literaturii române, tradus în numeroase
limbi. A fost comentat de critici literar însemnați, de
la Ştefan Augustin Doinaş, la cei mai tineri de azi...
Mai multe aspecte din activitatea sa mi se par
demne de a fi evocate. A fost mereu un dinamizator al
vieţii literare sătmărene şi, de-a lungul anilor, a unit
forţele sătmărene, începând cu cenaclul Afirmarea.
Mulţi veneam acolo pentru că era el prezent şi pentru
că avea darul de-a însufleţi atmosfera, de-a armoniza
contrariile, de-a elimina tensiunile. A organizat în Satu
Mare diverse concursuri naţionale, la care au venit
scriitori din toată ţara. Visul său, încă de atunci era
înfiinţarea unei reviste literare sătmărene şi, în
consecinţă, a fost unul dintre iniţiatorii „Paginilor
literare” publicate în colaborare cu revista clujeană
„Tribuna”. Revista „Poesis”, înfiinţată îndată după
Revoluţia din 1989, este urmaşa acelor „Pagini...”
Altruist, dar şi exigent, beneficiind de fireștile
relații cu scriitori din țară, de-a lungul anilor, George
întindea o mână celor dornici de afirmare. Azi,
răsfoind colecția revistei „Poesis”, observi că niciunul
dintre scriitorii sătmăreni valoroşi nu lipseşte din
paginile ei.
Pe de altă parte, o retrospectivă a vieții culturale
postdecembriste nu poate omite activitatea pe care a
susținut-o în cadrul Direcției Județene de Cultură. A
fost mereu plin de idei... Cele mai importante
evenimente culturale județene se leagă de numele său.
Nu este localitate importantă din judeţ, din preajma
Careilor sau din Ţara Oaşului, în care să nu fi aprins o
făclie a aducerii-aminte, să nu fi dezvelit o placă
comemorativă, să nu fi aniversat sau comemorat câte
o personalitate. Vulturescu a consolidat statutul de poet
în Satu Mare şi a făcut din revista „Poesis”, împreună
cu poetul Dumitru Păcuraru, un brand al ținutului.
A fost conducătorul unei instituţii de care Satu
Mare avea nevoie. Și a ridicat ştacheta culturii foarte
sus.
Cultura sătmăreană, îi va purta multă vreme
amprentele. Indiferent de contestaţiile care vin şi trec.
Tot ce a făcut a însemnat VIZIUNE.
În prezent, George Vulturescu este un eficient
reprezentant al Filialei USR Cluj în județul Satu Mare.
În plus, este un prieten adevărat. Cu el nimeni nu
poate ţine – cum se zice – supărarea.
Se poate conchide, fără exagerare că a
contribuit la vaccinarea societăţii locale cu acel ser
cultural, care întăreşte rezistenţa prin cultură a
comunităţii la avalanşa interminabilă a URÂTULUI.

Revista „Poesis” la 30 de ani
George Vulturescu s-a dovedit a fi încă din 1989
un îndârjit şi eficient realizator al revistei „Poesis”.
Graţie acesteia, este preţuit, admirat, căutat de confraţii
din ţară. „Poesis” este aproape nelipsită din rubricile
specifice care consemnează apariţiile importante. Iată
ce zicea nu demult „România literară”: „Înţelegem
amărăciune poetului G. V. şi suntem solidari cu el, cu
atât mai mult cu cât îi cunoaştem prea bine meritele:
el a reuşit să înscrie oraşul Satu Mare pe harta
literaturii române de calitate. De aceea ne mirăm şi
nu înţelegem de ce, în loc de gratitudine, primeşte
indiferenţă şi ostilitate. Cea mai la îndemână
explicaţie ar fi predominaţa unui anume spirit al
locului totuna cu închistarea şi opacitate la cultură”.
Merită amintite aprecierile lui Ion Rotaru din O
istorie a literaturii române, vol. V: “prestigiul ei este
fără precedent, nu numai în zonă, dar chiar întrecând,
după a noastră părere, unele publicaţii din centrele
mari ale ţării.” Sau: „Poesis este cunoscută şi peste
hotare”. Tot Ion Rotaru apreciază că revista
„excelează prin ţinuta ei politică echidistantă (suntem
tentaţi a o numi chiar „indiferentă”, în sensul nobil al
cuvântului) faţă de politică, mai exact spus faţă de
partidele politice, lucru rar astăzi.”. Și: „Este un
susţinător fanatic al poeziei sătmărene“.
Iată că revista „Poesis” are, azi, 30 de ani și, ne
amintim că în fiecare an, George Vulturescu a
organizat Zilele Poesis, adevărate sărbători ale poeziei
în Sătmar. Astfel au sosit în Satu Mare zeci, poate sute
de scriitori. Este ceea ce s-a întâmplat și recent, în 26
și 27 octombrie, când însuși președintele USR, domnul
Nicolae Manolescu a onorat cu prezența sa lumea
culturală a județului Satu Mare.
George Vulturescu – poetul, eseistul, criticul literar
George Vulturescu şi-a cucerit, de la început, un
spaţiu liric, un topos, NORDUL, unul imaginar dar
care îşi extrage seva dintr-un Nord concret, palpabil,
uşor de indicat la hartă. Iar punctele sunt puncte de
sprijin… Sunt loconime sonore, poetice, dintr-o
mitologie personală: Nicoreţi, Codru, Necopoi,
Tălpoacă, Tireac, Tătăreşti... Harta aceasta include
prioritar satul, cu oameni care aduc din vechime un
tezaur de înţelepciune, reprezentând un fel de
Bibliotecă din Alexandria, o bibliotecă vie. Satul e ca
o Carte imensă a spiritualităţi transmise prin viu grai,
pe care cei conştienţi de sine ştiu să o asculte.
Versurile evocă un sat străvechi, presat sub cer, dar
nu ca o libelulă prinsă în cleştarul chihlimbarului, ci
ca un tot care respiră, un sat cu feţe umane, cu fiinţe,
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celorlalţi / ca printr-o ceaţă ca printr-o pânză de
păianjeni; / în jur se face negru, e târziu / nicio voce
până la tine cel de pe străzi / vezi deodată că eşti în
ochiul negru / în nisipurile lui / până-n genunchi,
până-n gât / şi-i gol ca o văgăună / şi deasupra lui e
un alt ochi / altă văgăună nămoloasă.” (Tratat despre
ochiul orb V).
Nordul este un motiv proeminent. El alimentează
ideatic mai multe poeme, cu sensuri mereu înnoite şi
urmărirea lui de-a lungul operei este rodnică.
Nu punctul geografic al spaţiului natal e cel vizat.
E depăşită această semnificaţie. Nordul e un topos, un
loc cu semnificaţii în plan spiritual, în plan fiosofic.
Nu poţi exista fără să te raportezi la ceva, fără să ai o
direcţie, aşa cum plantele au ca sens de creştere cerul,
cum păsările au cuibul, cum râurile au marea. Fiinţele
umane au repere pe care le-au dobândit prin naştere,
au un ideal, un sens, şi acesta e numit NORD. Nordul
e salvator pentru corăbieri. Noe singur a navigat fără
busolă, dar a intervenit voia lui Dumnezeu care l-a
aşezat pe Muntele Ararat. Abia după aceea, punctele
cardinale au fost restabilite. Când omul are un ideal,
un Nord, va ajunge acolo sau va cădea, însă are sau a
avut un sens. Spune poetul: „Nordul nu este opusul /
lui Miază-Zi. Nordul este înlăuntrul tău. / Cu merii din
grădină.” Sau: „Nordul este deasupra paginii / tale...”
Sau : „Rămân fidel Nordului: / unde privirea nu vrea
să devină cuvânt, / unde primordială e mişcarea
ochiului / de la om la cer” (Scrisori din Nord 7).

cu înţelepţi, cu verşuitori, cu grăitori în dodii, cu poeţi
care au rostit cândva câte un vers, dar ce vers!... Dacă
Brâncuşi a sculptat nu pasărea, ci zborul, George
Vulturescu a surprins spiritul satului care este însăşi
devenirea NEAMULUI.
Este un sat în care eu, care vin tot dintr-un sat, de
pe-o dreaptă de Someş, mă regăsesc. Și sunt convins
că ne regăsim.
Poezia lui deschide un fel de ospăţ la care vin
actanţi lirici, care spun lucruri memorabile. Putem
vorbi astfel de o marcă a poeziei lui Vulturescu. Sunt
simpli ţărani, prieteni, preoţi care aduc mireasmă de
tămâie şi de fum de pe pagini din Filocalii înnegrite
de vreme: Misail, Ioachim etc. Aceștia poartă nume
biblice, semn al relaţiei satului cu dimensiunea
religioasă. Fiecare este un alter ego, sau un ecou al
propriului gând.
Iată ce zice Moş Achim: „Moartea nu se poate
transmite decât pe calea vieţii” (Grota..., în Frontiera
dintre cuvinte, p.37). Acelaşi Achim vorbeşte despre
statornicie ca Nord al existenţei sale: „Eu, nepoate, nam ieşit din raza clopotului / din sat. Am băut apă
numai din fântânile / pământului nostru. Femeia e de
pe uliţa mea”. (Scrisori din Nord 6).
Preotul Nicolae zice, în spirit ecleziastic:
„Adevărata glorie o scriu potcoavele în / colbul
lumii... / Vântul citeşte, vântul o spune...”. Nu lipsesc
biciuirile sarcastice, precum această constatare a lui
Ioachim: „Muştele preferă să moară pe grămada de
gunoi decât să n-o găsească...” (Banchetul)

Poezia – povară şi blestem
Din volumul publicat de George Vulturescu în
2013, am ales poezia Moartea câinelui, o adevărată
parabolă despre puterea poeziei, a cuvintelor asociate
cu limbajul clopotelor, a cuvintelor care devin blestem
terifiant atunci când legile vieţii şi ale omeniei sunt
călcate în picioare. Câteva date necesare: un câine este
ucis în chinuri cumplite, cu sticlă pisată, cu ace puse
în pâine. Reacţia tânărului poet este de revoltă şi
revolta este a fiecăruia, a celor ce apărăm ideea de
viaţă: „Am ţâşnit din curte în stradă: am alergat, / am
căzut în genunchi, m-am ridicat, am urlat, / am lătrat
– am plâns, nu ştiu. Am ajuns la / clopotniţa din curtea
bisericii şi m-am atârnat / de frânghii: cele trei clopote
au spart cerul / în mii de aşchii metalice şi au căzut
peste case, / s-au înfipt în oameni, în arbori, în
animale. // Câinii au început să urle în lanţuri. Sătenii
/ s-au adunat îngroziţi lângă clopotniţă. Mi-au /
descleştat, cu greu, mâinile de pe frânghiile /
clopotelor. I-am urlat părintelui Ghelasie: / «Cosma
mi-a ucis câinele cu sticlă pisată... / Blestemă-l!
Blestemă-l...» // Cosma era la arat pe Tabla
Necopoiului. / Sora lui, Gherghina, a alergat până la
el: / « – Uite ce nori negri sunt pe Tălpoacă... vine /
furtuna, hai acasă, o să te trăsnească...» // Nu l-a
trăsnit. Dar din ziua aceea i-au fugit / toate animalele
de pe lângă casă: iepurii, / pisicile, vitele, caii. Într-o
vreme s-a îmbolnăvit: / trupul i s-a umplut cu bube
negre care miroseau / puturos. L-au dus să se stingă

Motive şi simboluri
Nu este căderea acestei prezentări de a face o
analiză cu unelte didactice, dar nu se poate trece cu
vederea oferta poeziei de a purcede la o abordare
complexă. O lăsăm pe seama doctoranzilor şi vom
aminti doar faptul că în poezia sa întâlnim motive şi
simboluri cu semnificaţii profunde: lupul, cuțitul,
fulgerul şi altele. Mă voi opri la un motiv care
structurează mai multe volume şi poeme, şi anume
ochiul, un motiv care străbate toată poezia sa. El
semnifică transformarea unei lovituri a destinului în
biruinţă. La Oedip, lipsa vederii nu a însemnat extinţia
fiinţei, ci intensificarea trăirii. Ochiul deschis înăuntru
amplifică trăirea prin cugetare. Vedem îndată ce
înseamnă acesta, citind zicerea evanghelistului Matei
(6. 22): „Luminătorul trupului este ochiul; de va fi
ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.” Ochiul
este periscopul fiinţei umane, este însăşi poezia.
Poezia vede dincolo de ziduri, de aparenţe, de mizerii,
de ziua de azi...
Motivul este recurent în mai multe volume. În
Tratat despre ochiul orb, George Vulturescu surprinde
deruta din totdeauna a omului care, simţind pe creştet
amprentele divine, se bucură de libertatea deplină, dar
e incapabil să aleagă la răscruci drumul cel bun. Poezia
exprimă căutarea fără răgaz care i-a fost sortită omului
lăsat în marea singurătăţii. Imaginea este apocaliptică.
Negrul domină: „Noi trecem buimăciţi prin privirile
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reprodus integral: „Ioachim a pregătit desaga cu
bucata / de pâine, carnea de miel şi oiaga cu / ţuică.
s-a dus la patul Anei care / zăcea de luni de zile şi i-a
spălat / tălpile purulente şi subţiorile năclăite / de
sângerări. i-a pus o cămaşă nouă şi / o rochie albă de
in. //«Să ne grăbim, femeie, astăzi se / deschid cerurile
şi vom urca sus pe Munte. / Pe tine te-am iubit, vorbea
Ioachim / julindu-se printre stânci cum o purta / în
braţe, pe tine care aveai şolduri / năprasnice şi albe
ca zăpada. Acum / ai bube pe trup, femeie a mea, şi /
miroşi a fructe putrede...» // Muntele era tot mai
bolovănos şi / Vântul le şfichiuia faţa. Ierburi atârnau
/ De pietre precum ţipetele din gura / Unui muribund.
/ «O bărbate al meu, crezi că vom putea / privi cerurile
cum se deschid? Uite, / în faţa noastră stau patru fiare
şi / ne ţin calea...» / «Sunt pietre, femeia mea, pietre /
ale Nordului. O dată pe an, când se / deschid cerurile,
efluviile lor de / oxizi ne vindecă trupurile...» / «Nordul
nu stă piatră pe piatră, / Ci ochi încremenit peste ochi
încremenit. / Uită-te în ochii mei, bărbate, vei vedea /
cerurile cum se deschid, / vei vedea cum cel care urcă
în nord / este totuna cu cel care coboară...»” (Cel care
urcă în Nord este totuna cu cel care coboară).

pe paie, în şură. / Câinii din sat lătrau lugubru, noapte
de noapte. / Într-o zi a trimis după mine. Abia mă
putea implora: / « – Iartă-mă, ca să pot muri, nu ca
să trăiesc...» // Asta e după gardul poemului: / Nimeni
nu poate vedea ceea ce ar fi vrut”.
O pedeapsă cosmică aşadar, de tragedie antică.
Aceasta e poezia, un clocot de sentimente care fac
ordine, care pun viaţa în lege. Poezia este aspiraţia spre
o lume normală şi morală. Iată de unde vine poezia:
din viaţa complexă, cu realităţi care rănesc
sensibilitatea fiinţei umane normale. Iată ce este
poezia: sumă de cuvinte care împletesc, asemenea unui
gard de nuiele din Codru sau din Ţara Oaşului,
aspiraţiile noastre.
Poezia şi căutarea armoniei
Cuvintele în poezia lui George Vulturescu vor să
spună totul, sunt năvalnice, impetuoase. Simţim fie
reverenţa în faţa cuvântului, fie imperativul care cere
ascultare. El îşi supune cuvintele: „Tremuraţi cuvinte
/ există împuşcături de probă / exerciţii cu manechine
/ injecţii cu cobai / dar nu sunt cuvinte de probă”
(Podul lui Edvard Munch, în Frontiera..., p. 14).
Versul său e un spectacol al vorbelor şi al
imaginilor, iar ideile sunt convingătoare, sunt versuri
bine plivite, prăşite, semn că George Vulturescu a
prăşit de timpuriu rândurile de porumb din Tireac.
Poemul pare că se scrie sub ochiul cititorului, pare
vultoare din Oaș, în care „fierb” cuvintele. El scrie ca
într-o descărcare orgasmică, se aud parcă interjecţiile
plăcerii de a scrie. Scrie POEZIA direct pe pielea
iubitei, cum ar fi conştient că dincolo de perdea nu e
altă iubită ci Judecătorul Cel Mare.
O caracteristică este aplecarea spre zicerile
memorabile. Cursul vijelios al versurilor face câte-un
popas pentru a fi rostite nişte bine venite şi bine
gustate apoftegme. Sunt de obicei construcţii
metaforice, sentenţioase, cu miez moral. Reținem
câteva care vizează cele două teme gemene – iubirea
şi poezia: „Cel mai important lucru care i se poate
cere unui poet e să nu facă din cuvinte paiaţe.”;
„Scriind omul face mai mult decât poate: cuprinde
divinul.”; „Iubirea irigă cuvintele” etc. (în Tratat…,
p. 30).

Câteva precizări finale.
Despre poezia lui Vulturescu se pot spune multe.
Este o poezie complexă, cu multe deschideri,
motive… Ar trebui o cercetare amplă pentru a-i face o
radiografie completă.
Nu este o poezie uşor de acaparat de către cititorul
grăbit. Deseori crezi că eşti în faţa unor ziduri
chinezeşti (vizitate cu rodnicie de poet), ziduri
inexpugnabile care apără frumuseţi şi bogăţii, inclusiv
limba. Este un zid greu de cucerit, dar după ce l-ai luat
cu asalt, ai ce să vezi.
Personal, simt nişte pânze freatice, vii, clocotitoare,
din care mi-am luat şi eu o asemănare între ceea ce
scriem noi. Nu se putea altfel, plămădiţi fiind din
acelaşi lut, din același spirit nord-vestic. Deseori,
aceleaşi frământări ne-au călăuzit paşii, fiecare cu
poteca sa. Asta pentru că spaţiul meu natal, Ţara
Oaşului, care îi este atât de apropiată, şi Ţara Codrului,
să-i zicem spre o simetrică îngemănare, au fost
megieşe în adâncurile vremii şi de-a lungul istoriei
frământate a Nord-Vestului. Lingvistic fac parte din
subdialectul crişean, arhaismele și regionalismele
expresive circulând liber. Despărţea Someşul cele
două „țări”? Nicidecum: Someşul le unea! Şi,
poetizând şi sperând să nu-i indisplacă, afirm că
amândoi, în adolescenţa noastră, admiram de pe cele
două maluri, aceleaşi muze care veneau să se scalde
în apele Someşului. Ce vedeam fiecare, formele şi
fondul, e o cestiune personală a fiecăruia, Cert e că ne
şopteau secrete diferite. Bunăoară, despre cuțite și
fulgere.

„Cel care urcă în Nord este totuna cu cel care
coboară”
Aş încheia cu o scurtă prezentare a acestui poem,
unul dintre cele mai frumoase poeme de dragoste din
literatura română. E vorba despre o dragoste matură,
despre sentimentul unei iubiri profunde, cu accente
grave. George Vulturescu pleacă de la o legendă
cunoscută despre lupii ieşiţi din ordinea lumii şi
transformaţi în pietre. Dar văd aici şi altceva, o
interpretare proprie, un alt final al legendei despre
Manole şi Ana. Localizată în Nordul cunoscut, drama
are o altă finalitate. Manole nu cade de pe zid, Ana nu
e imolată. Cei doi urcă împreună în absolut, trec
împreună porţile Cerului. Poemul merită să fie
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Denisa Cr[ciun
Umberto Eco, o poetică a infinitului
Înainte de a începe să își scrie romanele Umberto
Eco desena întotdeauna chipurile personajelor,
elabora planuri și hărți ale lumilor sale ficționale.
Procedând astfel a ajuns să realizeze faptul că
romanul nu este numai un pur fenomen literar și că
mai presus de orice scriitura unui roman atinge în
profunzime chestiunea cosmologică : „Pentru a nara
ceva, te erijezi într-un soi de demiurg care crează o
lume (...) cât mai precisă posibil, astfel încât să te
poți deplasa în ea cu toată încrederea1“.
Abia după proiectarea și mobilarea minuțioasă a
lumii ficționale, cuvintele încep să curgă în voie,
naratorul devenind el însuși personaj al lumii create.
„Lumea este un text și un text este o lume2“
afirma Umberto Eco în superba carte despre
comentariile călugărului Beatus din Liebana la
Apocalipsă. În lumea posibilă a textului viața
personajelor respectă logica și legile specifice
acestei lumi. Spațiul limitat al textului capătă o
dublă deschidere : una datorată posibilităților de
permutare ale combinatoriei sale și cealaltă rezultată
din interpretarea făcută de către cititori. Prin jocul
infinit de repetiții și de combiantorii, opera (care are
o structură exterioară finită) se deschide spre infinit,
spre profunzimea fără margini a interiorității sale.
Problematica combinatoriei fără sfârșit a textului ne
trimite cu gândul la experimentele de scriitură
postmodernă și la Italo Calvino care a știut foarte
clar să-i exprime provocările : „Fiecare viață este o
enciclopedie, o bibliotecă, un eșantion de stiluri, în
care totul se poate amesteca și reorganiza în toate
modurile posibile3“.
În Lector in fabula, literatura este asemuită unei
„mașini de produs lumi posibile“. O lume posibilă
fiind de fapt o „construcție culturală“ având ca
prototip lumea noastră de referință. Lumile posibile
ale fabulei, reflectă la scară infinitezimală lumea în
care trăim și aparțin nivelul psihic, cuantic pe care
Ilya Prigogine îl descrie în La Nouvelle Alliance ca
pe o deschidere către infinit : „Putem gândi de
asemenea în maniera în care Anaxagora concepea
bogăția posibilităților creatoare ale Universului :
orice lucru conține, în toate părțile sale, chiar și pâna
în cele mai infime, o multiplicitate nesfârșită de
germeni calitativ diferiți și întrepătunși4“.
Poetica infinitului în creațiile literare ale lui
Umberto Eco stă sub semnul punerii în abis, acest
procedeu ce constă grosso modo în a reproduce, a
reduplica (uneori ad infinitum) un fenomen, un

obiect, un proces, este una dintre tehnicile sale
narative cele mai uzitate. Optica naratorului Eco este
fidelă principiilor estetice din Opera deschisă ce
pledau pentru o literatură autoreflexivă. Modul său
de gândire este foarte apropiat de cel al formaliștilor
ruși, cu precădere de acela al lingvistului Roman
Jakobson. Noțiunea de autoreflexivitate evocă teza
lui Jakobson privind „mesajul poetic”, ce face
întotdeauna trimitere la el însuși. Fascinat de
principiile teoretice ale autorilor formaliști,
romancierul Eco a devenit convins că „subiectul”
unei opere nu este tema centrală, ci mai degrabă el
este un element al elaborării sale. Forma povestirilor
sale ficționale va purta însemnele acestei diferențieri
dintre „subiect”, identificat cu procesele de
construcție narativă (flash-back și flash forward,
poveștile paralele, punerea în abis, enumerarea,
duplicarea) și „fabula” ori, altfel spus, materialul
(idei, motive, personaje). Forma narațiunii este prin
esență reflexivă, iar acest lucru se datorează unui
mod de compoziție privilegiat de romancierul Eco,
acela al punerii în abis.
Dispozitiv narativ ce evidențiază structurarea
operei pe mai multe paliere narative, punerea în abis
postulează existența a trei niveluri ale textului: al
narațiunii, al ficțiunii și al poveștii în poveste.
Studiul punerii în abis în opera romanescă al lui
Umberto Eco nu poate să nu trimită implicit la
„infinitul ce se cristalizează într-o formă” finită5. În
această „formă” prin principii estetice precum
repetiția sau incluziunea se generează une efect de
oglinzi ce transcende orice limită, acesta este efectul
subliniat de Dällenbach : „Povestirea speculară
vorbește de impresia leibniziană a unei serii de lumi
incluse unele într-altele ce se repercutează
vertiginos6”.
Eco practică o scriitură „palimpsestă“: povestirea
se face întotdeauna cu ajutorul „punctelor de
vedere“ a cel puțin doi naratori. Un protagonist,
naratorul intradiegetic și un metanarator ce pare să
ignore multe detalii legate de existența personajelor
sale și care are aerul că le spionează oarecum. Prin
intermediul unei „polifonii7“de naratori scriitorul
reușește să genereze structuri speculare ingenioase,
inedite. Primele opere ale lui Eco adăpostesc nucleul
central al poeticii sale narative8. Punerea în abis
ocupă o poziție fundamentală în sânul poeticii sale
narative, ea este unul din pivoții construcțiilor sale
romanești. Trebuie precizat că procedeul punerii în
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(istoria) și modul în care aceasta din urmă este
povestită (naratiunea)?
Cel mai vechi dintre „exercițiile de creație
literară15” scrise pentru rubrica „Diario minimo” a
revistei de neo-avangarda Il Verri, este pastișul
Nonita
(1959).
În
Nonita
stratagema „manuscrisului găsit“ de care scriitorul
se va servi în trei din romanele sale (Numele
trandafirului, Baudolino și Insula zilei de ieri) ca să
dovedească cititorului (și lui însuși) că un roman nu
se poate scrie fără punerea în scenă a
„palimpsestului“ unei alte cărți. Acest artificiu (la
fel de vechi ca literatura) al manuscrisului găsit, prin
faptul că înscrie o povestire într-o altă povestire
similară este o punere în abis.

abis este o constantă a practicii literare a lui
Umberto Eco de la publicarea primelor sale eseuri,
„cronicile ficționale9” de la finele anilor 1950 și
până în 2015, anul apariției celui de-al șaptelea
roman al său, Numărul zero.
Pentru a face literatură e nevoie, înainte de toate,
de o teorie a formei ficțiunii, de aceea vom încerca
- cu ajutorul unui instrument de lucru prețios care
este poetica explicită10 - să reperăm raționamentele
scriitorului (forța lizibilă într-o formă, cum ar fi spus
Merleau-Ponty) cu privire la alegerea configurației
operelor sale narative.
1.1 La început a fost alegerea formei11
Încă de la începutul practicii narative remarcăm
importanța pe care Eco o acordă formei povestirilor
sale. Lucrul asupra formei este, pe de o parte,
rezultatul impactului teoriei estetice a formativității
elaborată de directorul său de teza Luigi Pareyson12,
concretizată într-o filozofie a creației și o critică de
tip hermeneutic care i-a inspirat, după cum
mărturisea chiar Umberto Eco, Opera deschisă.
Pareyson (înscriindu-se în tradiția morfologică
înspirată de Goethe și Dilthey) avea în vedere o
unitate de acțiune între creația, reprezentarea și
execuția unei producții artistice. Această nouă
viziune a esteticii, ca punere în formă, a influențat
modul tânărului Eco de a da formă13 narațiunii. Pe
de altă parte, preocuparea față de formă este o
consecință a interacțiunii sale active cu unele medii
neo-avangardiste italiene și franceze (noii
romancieri și scriitorii oulipieni) în care se fonda un
nou limbaj artistic, o nouă viziune asupra operei de
artă.
În 1963, împreună cu alți tineri intelectuali
precum Nanni Balestrini și Alberto Arbasino,
Umberto Eco participa la fondarea « Grupului
63 »14. Lansau atacuri, virulente împotriva unor
valori literare considerate ca fiind incontestabile
până atunci.
Încă de la debutul său narativ Umberto Eco
imaginează opera artistică ca pe un făcut pe cale să
se facă și consideră că această producție „artizanală“
trebuie să vorbească ea însăși de propria-i fabricație
(acest procedeu de a nara poartă numele de punere
în abis a enunțării). Propunem un focus asupra
alegerii modului de structurare a uneia dintre
primele sale opere narative deoarece reperăm teme,
paradigme, motive în textele ficționale de tinerețe
ce vor fi reluate în experiențele romanești de mai
târziu. Să precizam mai întâi că o reflecție asupra
configurării structurale a scrierilor narative ale lui
Umberto Eco necesită două interogații liminare:
cum se face organizarea internă a textului romanesc
și ce legături există între ceea ce este povestit

1.2 Nonita, un început al « vicleșugului » narativ
Nonita16 parodiază cu savoare traducerea italiană
a cărții Vladimir Nabokov, Lolita. Numele
personajului Humbert-Humbert din romanul lui
Nabokov a fost tradus ca Umberto Umberto. Ceea
ce l-a amuzat pe tânărul Eco, ce va face din locul
său de naștere, Piemontul, cadrul aventurilor eroului
său omonim.
Este de remarcat faptul că încă din acea perioadă
Piemontul este prezent în scrierile sale narative. Fie
ca loc de naștere al protagoniștilor săi17, fie ca și
cadru al acțiunii, regiunea natală a lui Umberto Eco
va ramâne întotdeauna în centru operei sale, va
încarna punctul fix al universului său narativ.
Scriitorul a făcut din Piemont, din istoria și
legendele acestui teritoriu materia prima a creației
sale romanești.
Ca și istoria Lolitei, care este precedată de un
pasaj metatextual, o prefață a unui autor imaginar
John Ray Jr, Doctor în filozofie, pastișul se deschide
cu precizările unui narator (N1) care afirmă că a
primit „manuscrisul prezentului text“ de la
« gardianul-șef al închisorii municipale a unui orășel
din Piemont ». Înainte de a-i lăsa locul lui N2, adică
misteriosului prizonier, presupus a fi Vladimir
Nabokov (în mod paradoxal refugiat în acestă
regiune), metanaratorul ne spune că o parte din
manuscris în care se povestește „extraordinara
aventură trăită de acest Umberto Umberto“ a fost ros
de șoareci. Iată motivul pentru care un al doilea
pasaj metatextual anunță că „partea intactă a
manuscrisului se oprește în acest loc“ ; N1 va
deduce „din rândurile fragmentate care se pot încă
citi“ cum anume se continuă povestea.
Contrar personajului pasionat de fetișcane din
romanul scriitorului american (de origine rusă),
adolescentului Umberto Umberto îi plac
octogenarele, acesta aprinzându-se la vederea unei
figuri escavate de „riduri vulcanice“, a unei guri
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mănăstire din nordul Italiei unde se afla împreună
cu maestrul său, „învățatul franciscan, fratele
Guglielmo din Baskerville“.
Numele trandafirului „ reproduce“ manuscrisul
lui Adson (naratorul intradiegetic) și este precedat
de indicațiile unui narator extradiegetic (autorul
implicit), un italian din secolul al 20-lea ce
povestește, printre altele, itinerariul cărții de-a
lungul secolelor : al 14-lea (manuscrisul original a
lui Adson din Melk), al 17-lea (ediția lui Mabillon),
al 19-lea (traducerea abatelui Vallet) și al din nou al
20-lea (cartea lui Umberto Eco).
Remarcăm aici punea în abis a „izvorelor“
romanului și de asemenea a savantei simetrii de
compoziție : Adson, la bătrânețe, povestește ce i s-a
întâmplat în anii tinereții în timp ce N2 povestește
în 1980 cum în 1968 ajunge să citescă manuscrisul
lui Adson (în varianta franceză).
Deci pe 16 august 1968 N1 intră în posesia unei
cărți din secolul al 19-lea, cea a lui Vallet, ce
reproducea o ediție din secolul al 17-lea (cea a lui
Mabillon) care reproducea, la rândul ei, un
manuscris din secolul al 14-lea (cel al lui Adson din
Melk, naratorul N2). Pe 5 ianuarie 1980 (ziua de
naștere a lui Umberto Eco), N1 se declara „liber să
povestească din pură plăcere fabulatorie, istoria lui
Adson din Melk“; el decide să redea circumstanțele
în care a făcut „docta descoperire“ și să relateze
destinul acestei cărți atemporale care a sfidat
vremurile, traversând șase secole, de la venirea sa
pe lume până la ultima sa redescoperire.
Există asemănări de compozitie între pastișul
Nonita ce dateaza din 1959 și romanul Numele
trandafirului, publicat în 1980. Așa cum am
remarcat aventurile personajelor celor doua ficțiuni,
parodică și romanescă, se petrec în nordul Italiei, în
patria piemonteza a scriitorului. Atât în pastiș cât și
în roman există o dimensiune reflexivă, metaliterară,
datorată dedublării instanței narative : un N1 care,
prin tertipul unui manuscris găsit, ne restituie istoria
unui N2. Acesta opțiune literară a lui Umberto Eco
se datorează evident lui Nabokov, dar și scriitorului
italian din secolul al 19-lea Alessandro Manzoni. În
Logodnicii. Poveste milaneza din secolul XVII
descoperita și reconstituită de Alessandro Manzoni
(care a avut o influență considerabilă asupra lui
Eco), cititorul va fi surprins să descopere o concepție
a romanului foarte avansata raportat la epocă.
Romancierul încerca un demers cu totul inedit ce
consta în a include în corpul narațiunii « spații » care
în mod normal se regăseau în afara romanului și care
nu ar fi avut decât câțiva cititori : prefața, cuvântul
înainte, introducerile lungi. Mai concret, romanul se
compune dintr-o introducere datorată „unui cronicar
anonim“ din secolul al 17-lea care parodiază felul în
care contemporanii săi fac literatură. Modelul

„știrbe“, a unei priviri încetoșate de „cataractă“ sau
a unei pulpe mâncate de „varice“. În timp ce
Humbert-Humbert declamă :
„Lolita, lumină a vieții mele, foc al inimii mele.
Păcatul meu, sufletul meu. Lo-li-ta : vârful limbii
are trei mici tresăriri de-a lungul palatului ca la
ultima să atingă dinții. Lo-Li-Ta18“ .
Umberto-Umberto se lamentează la rândul lui :
„ Nonita. Floarea adolescenței mele, neliniște a
nopților mele. O să te mai reved vreodată ? Nonita.
Nonita. Nonita. Trei silabe, ca o dulce negație. No.
Ni. Ta. Nonita, să mi te pot aminti până ce imaginea
ta nu va fi umbră și viața ta mormânt19“.
Cu mult umor N1 rezumă partea de jurnal care a
făcut deliciul rozătoarelor. Povestește cum Umberto
Umberto o răpește pe Nonita și fuge cu ea pe
bicicletă spre Piemont. O „cursă nebunească prin
imensitatea ținutului“ începe. Dar într-o zi
amețitorul periplu pe drumurile Piemontului este
întrerupt cu brutalitate: un Kidnaper cu scuter o
seduce pe venerabila doamnă și fuge cu ea. Pradă
disperării, Umberto Umberto pleacă în cautarea
Nonitei. Abia după câteva luni o va regăsi, dar
Nonita este de nerecunoscut, pentru că răpitorul o
dusese la un institut de înfrumusețare, pe fața ei nu
mai e nici un rid, pletele îi sunt aurii și gura „regarnisită“. Profund dezamăgit, face rost de o pușcă
de vânătoare și trage în „mizerabilul“ seducător mai
multe focuri. Nici unul nu-și atinge ținta, dar
Umberto Umberto este imediat arestat și dus la
închisoare.
Fără a pierde din vedere Nonita, să aruncăm
acum o privire la părțile preliminare din Numele
trandafirului. Naratorul extradiegetic (N1)
povestește la începutul cărții (într-un fel de prefață
intitulată „Firește, un manuscris“), că pe 16 august
1968 i-a căzut în mâna o carte a unui oarecare abate
Vallet ; această carte, publicată la Paris în 1842, este
„în realitate“ traducerea franceză a unei ediții mai
vechi, datorată călugărului benedictin din secolul al
șaptesprezecelea, eruditul Dom Jean Mabillon ;
aceasta reproducea „cu fidelitate“ manuscrisul (găsit
de Mabillon în mănăstirea din Melc) unui călugar
din secolul paisprezece, Dom Adson din Melk.
Cea de-a doua parte preliminară, „Notă“, ne
anunță că manuscrisul lui Adson este împărțit „în
șapte zile“ și „fiecare zi în perioade corespunzând
orelor liturgice“. Autorul Notei găsește utile lecturii
„subtitlurile, la persoana a treia“ și precizează că
aceste câteva rânduri ce rezumă asemeni romanelor
de capă și spadă din secolul al nouasprezecelea,
aventurile personajelor, au fost „probabil“ adăugate
de Vallet și că ele servesc la „orientarea cititorului“.
Apoi „Prologul“ dă cuvântul bătrânului călugar
Adson din Melk, care devine cronicarul unor
evenimente din tinerețea petrecute în 1327 într-o
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contemporană23“.
A revizita trecutul, iată unul dintre hobby-urile
postmodernistului Umberto Eco, care pe 5 ianuarie
1980 se simțea „liber să povestească din pură
plăcere fabulatorie, istoria lui Adson din Melk“.
În egală măsură „scriere a unei aventuri“ și
„aventură a unei scrieri“, Numele trandafirului este
de asemenea „aventura“ punerii în practică a poeticii
infinitului. Prin introducerea supraetajării narative
romancierul a dorit să creeze o adâncime abisală,
amețitoare a textului, care să permită operei
deschiderea către infinitul dimensiunilor sale
interioare.

narativ manzonian este adoptat de Umberto Eco în
Numele trandafirului, unde regasim trei părții
preliminare : « Firește, un manuscris », « Notă » și
« Prolog », prezentate ca făcând parte integrantă din
roman.
Să revenim însă la declarația de „libertate“ a
autorului implicit din Numele trandafirului. De ce
abia în 1980 s-a simțit liber să spună „din pură
plăcere fabulatorie“ acestă istorie îndepărtată ? În
anii cincizeci și șaizeci, revoluția formală a
scriitorilor anagardiști a negat importanța intrigii
romanești. Referitor la acest subiect Alain RobbeGrillet afirma : « să povestești a devenit de-a dreptul
imposibil ». În ciuda interzicerii intrigii de către Noii
romancieri, dorința de a istorisi a persistat totuși.
Unii romancieri continuau să acorde o mare
importanță acțiunii. În 1968 (an simbolic) apăruseră
Belle du Seigneur de Albert Cohen și L’Œuvre au
noir de Marguerite Yourcenar. De partea sa, și în
paralel cu Noul roman, Oulipo continua să-și
dezvolte reflecția originală, ce era foarte departe de
a exclude aventura romanescă, cum stau mărturie
romanele La vie mode d’Emploi (1978) de G. Perec
și Le Vol d’Icare (1968) de R. Queneau. În anii
șaizeci, intelectualii italieni acordau la fel de multă
atenție căutărilor franțuzești ale grupului Oulipo cât
și experimentelor Noilor romancieri. Italo Calvino
și Umberto Eco l-au introdus pe R. Queneau în
Italia. Italo Calvino era membru Oulipo și tradusese
Les Fleurs bleues în 1967, apoi prefațase diverse
opere ale lui Queneau. Umberto Eco, care publicase
în 1961 Esquisse d’un nouveau chat, unde pastișa
stilul lui Michel Butor și pe cel al lui Alain RobbeGrillet, va continua demersul lui Calvino în special
cu traducerea Exercițiilor de stil (Esercizi di stile
Torino, Einaudi, 1986).
În ultimele decenii ale secolului 20, istoria
(numită intrigă sau aventură) își trăiește reabilitarea.
Referitor la acest subiect, U. Eco ne spune că în
Italia, Grupul 63 , în special, a contribuit în mod
strălucitor la început la „acest mare anotimp al
experimentalismului când am ucis intriga“ și
precizează că el însuși a fost „complice“ la acestă
crimă20. Începând cu 1965, la un colocviu ținut la
Palermo de către membrii grupului, unele propuneri,
în special cele ale lui Renato Barilli, mergeau în
sensul unei restaurări a intrigii romanești.
La scurtă vreme dupa ce Jean Ricardou
proclamase că un roman este pentru el, „mai puțin
scrierea unei aventuri decât aventura unei scrieri21“,
Umberto Eco și Cesare Sughi organizau la Milano
un colcviu consacrat reînvierii intrigii22. Acest
demers este rezumat retrospectiv de către Umberto
Eco cu toată claritatea posibilă : „Revizitam romanul
secolului al 19-lea, deoarece estimam că gustul
intrigii revenea de asemeni în literatura

Umberto Eco, Confesiunile unei tânăr romancier
(Confessions of a Young Novelist, Harvard
University Press, 2011), tradus în limba română de
Ioana Gagea, Polirom, Iasi, 2011, p. 20.
2
Umberto Eco, Beato di Liebana, editată de Franco
Maria Ricci, Milano, 1973.
3
Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per
il prossimo millennio (Lecții americane. Șase
propuneri pentru mileniul următor), postmortem,
Editura Garzanti, Milano, 1988.
4
Ilya Prigogine și Isabelle Stengers, La Nouvelle
alliance (Noua alianță), Gallimard, Paris, 1979, p.
324.
5
Umberto Eco sintetizează estetica lui Pareyson
astfel : « Opera de artă (…) este o formă, adica o
mișcare ajunsă la deznodământ : într-un fel, un
infinit conținut în finit. Completitudinea sa rezultă
din aspectul său concluziv și deci trebuie să fie
considerată, nu ca închidere a unei realități statice și
imobile, ci ca deschidere a unui infinit care se
asamblează într-o formă » (Opera deschisă, ediția
fr., p. 36).
6
Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire, Essai sur
la mise en abyme, Ed. du Seuil, Paris, p. 35.
7
Noțiune pe care o împrumutăm de la Mikhaïl
Bakhtine.
8
Vazută ca proiect de scriitură pe care romancierul
și-l propune de fiecare dată, altfel spus « opera de
făcut, așa cum artistul, explicit sau implicit o
concepe » (Umbert Eco, Opera deschisă, editia fr.,
p. 10).
9
Scrise pentru revista Il Verri.
10
Poetica explicită abordează și reunește afirmațiile
autorilor în ceea ce privește practica lor de a scrie
și geneza operelor lor.
11
Alături de incipit-ul Evangheliei lui Ioan,
parafrazăm aici o expresie a lui Luigi Pareyson pe
care a folosit-o în cartea Ontologia libertății.
1
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Luigi Pareyson (1918-1991), profesor la
Universitatea din Torino, autorul lucrării Estetica.
Teoria de la formativita (1954) în care propunea, în
ruptură de gândire cu conceptul de « operă
desăvârșită » a lui Benedetto Croce, o teorie despre
procesul de formare a unei opere și despre raportul
dintre forma pe cale să i-a ființă și cea deja
cristalizată.
13
De la manière de donner forme, în revista
« Esthétique » nr. 42, editată de Jean Michel Place,
Paris, 2002, pp. 11-41.
14
Constituit la Palermo, « Grupul » reunea literați și
teoreticieni ai avangardei anilor 1960.
15
Primele texte ale lui Umberto Eco apăreau în
volum în 1963 cu titlul Diario minimo. În prefața
ediție din 1975 autorul mărturisea că încet, încet
aceste parodii și polemici inspirate din actualitate au
devenit „veritabile exerciții de creație literară“.

Poesis

În limba italiană „nonnita“
înseamnă „bunicuță“.
17
Personajele Jacopo Belbo, Casaubon, Roberto de
la Grive, Baudolino, Giambattista Bodoni, Simon
Simonini erau, ca și creatorul lor, din regiunea de
nord a Italiei.
18
Nabokov, Vladimir, Lolita, Olympia Press, Paris,
1955.
19
Umberto Eco, Diario minimo, Editura Bompiani,
Milano, 1992.
20
Declara Umberto Eco în ziarul La Croix din 12
iunie 1982.
21
Jean Ricardou, Problèmes du nouveau roman,
Seuil, Paris, 1967, p. 111.
22
Umberto Eco et C. Sughi, Cent’anni dopo, Il
ritorno dell’intreccio, Bompiani, Milano, 1971.
23
În prefața ediției franțuzești a cărții sale De
Superman au Surhomme, Grasset, 1993, p. 12.
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Gheorghe Glodeanu
Dou[ povestiri diabolice
Cu mai mult timp în urmă, în colecția „Cartea de
pe noptieră” a Editurii Humanitas a văzut lumina
tiparului volumul Cea mai frumoasă iubire a lui
Don Juan de Barbey dʼAurévilly (1808-1889).
Titlul cu un remarcabil impact comercial reunește
două dintre cele mai fascinante povestiri ale
scriitorului francez. Este vorba de Perdeaua stacojie
si de Cea mai frumoasa iubire a lui Don Juan.
Barbey dʼAurévilly este autorul unei opere diverse,
în cadrul căreia se remarcă, îndeosebi, studiul
Despre dandysm și despre George Brummel (1845)
și volumul de nuvele fantastice intitulat Diabolicele
(1874). Prima ediție a culegerii de proză scurtă
reunea șase narațiuni: Perdeaua stacojie, Cea mai
frumoasă iubire a lui Don Juan, Fericirea prin
crimă, Dedesubtul cărților unei partide de vist, Un
ospăț între atei și Răzbunarea unei femei. Inițial,
Diabolicele au fost precedate de o scurtă prefață, în
care autorul preocupat să își teoretizeze opera își
dezvăluia intențiile și își prezenta crezul artistic.
Prozatorul își anunța cititorii că, deocamdată,
publică doar șase narațiuni dar, dacă ele se vor
bucura de succes, va reveni cu alte șase relatări. În
ciuda titlului care promite să plaseze întâmplările
povestite sub pecetea fantasticului, scriitorul declară
că dorește să fie un „observator al realității
adevărate, deși foarte crude”. El militează pentru
libertatea de exprimare a scriitorilor, fiind de părere
că artiștii înzestrați cu o autentică forță de creație
pot descrie orice. Drept consecință, tablourile
zugrăvite de ei sunt morale dacă sunt cu adevărat
tragice și dacă reușesc să trezească reacțiile
cititorilor. Deoarece înfățișează niște întâmplări
insolite, Barbey dʼAurévilly este de părere că nimeni
nu va încerca să le repete. De aici și latura
moralizatoare a narațiunilor sale. Evenimentele
povestite sunt considerate niște „mici tragedii”, titlul
Diabolice referindu-se atât la natura întâmplărilor
prezentate, cât și la condiția personajelor feminine
înfățișate. Prozatorul ne asigură că nimic din cele
zugrăvite nu a fost inventat. Doar numele
protagoniștilor a fost modificat, rolul măștii fiind
acela de a ascunde adevărata lor identitate. Scriitorul
ne avertizează că aceia care se așteaptă la născociri,
la efecte căutate, la rafinamente, la prezența unui
mecanism de cutremurare asemenea celui existent
în melodramele moderne se vor înșela. Diabolicele
nu sunt niște povești cu diavoli, ci „povestiri
adevărate ale epocii noastre de progres, de

civilizație, de o civilizație atât de încântătoare și de
paradisiacă încât, dacă cineva se apucă să le aștearnă
pe hârtie, s-ar putea crede că însuși Diavolul i le
dictează!...”
În ceea ce privește condiția personajelor
feminine din aceste povestiri, Barbey dʼAurévilly
este de părere că ele își merită apelativul de
diabolice, deoarece niciuna dintre ele nu este curată,
virtuoasă și nevinovată. Moralitatea și sentimentele
lor lasă foarte mult de dorit. Autorul și-a propus să
alcătuiască o mică galerie a doamnelor cu virtuți
îndoielnice, aflate la antipodul celor de factură
angelică. În perspectivă, după modelul Diabolicelor
ar urma Cereștile, cu condiția ca aceste personaje să
poată fi identificate în realitatea înconjurătoare.
Deși are drept motto cuvântul „Really” („cu
adevărat”), narațiunea intitulată Perdeaua stacojie
reprezintă o capodoperă a literaturii fantastice. În
esență, relatarea ne prezintă fascinanta poveste de
dragoste dintre un tânăr sublocotenent din armata lui
Napoleon și misterioasa fiică a unor burghezi din
Normandia. Totul se derulează în decorul insolit al
unei camere cu perdea stacojie, de unde și titlul
relatării. Narațiunea la persoana întâi singular ne
poartă înapoi în timp, pe vremea când personajulnarator a participat la o vânătoare de păsări de baltă
în mlaștinile din vestul Franței. În diligența în care
călătorește, el întâlnește o persoană cu totul
remarcabilă, pe care o cunoaște din reuniunile
mondene ale timpului. Voiajorul misterios se
numește vicontele de Brassard, dar povestitorul
recunoaște că ascunde în mod deliberat adevărata
identitate a personajului său. Celebrul căpitan este
considerat un autentic dandy, asemănător cu o serie
de celebrități precum George Brummel sau contele
dʼOrsay. Căpitanul Brassard a fost unul dintre cei
mai străluciți ofițeri de la sfârșitul primului Imperiu,
ascensiunea sa fiind oprită doar de apucăturile sale
de seducător. Dandysmul se dovedește un neajuns
în armată prin nepăsarea manifestată față de
disciplina ofițerească. Personajul narator se
transformă rapid în confesorul povestirilor
extraordinare relatate de către vajnicul ofițer. În
esență, Perdeaua stacojie este o povestire în ramă,
în care există o lungă introducere (călătoria alături
de viconte) și relatarea propriu-zisă rostită de către
acesta. Insistența acordată portretului căpitanului are
menirea de a face mai verosimile confesiunile sale.
Pe de altă parte, narațiunea zugrăvește farmecul
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nenorocită garnizoană din lume. Aici cunoaște din
plin plictiseala vieții de provincie. Din această stare
îl salvează doar entuziasmul tinereții și beția de a
purta uniforma armatei lui Napoleon. La
șaptesprezece ani, el se găsește la vârsta când
dragostea joacă un rol esențial în viață. Trebuie
remarcat faptul că evenimentele au rămas foarte vii
în memoria povestitorului, ca și cum totul s-ar fi
petrecut doar cu puțin timp în urmă. La un moment
dat, căpitanul face o afirmație importantă privind
refugiul în imaginar: „omul trăiește mai degrabă
într-o viață pe care nu o are decât în cea pe care-o
are”. Din relatare nu lipsesc nici trimiterile livrești,
textul făcând aluzie la o serie de personaje care
trăiesc evenimente asemănătoare cu cele din creația
lui Barbey dʼAurevilly.
Viața tihnită pe care tânărul Brassard o duce la
gazdele sale este perturbată, după câteva luni, de
apariția domnișoarei Albertine, numită de părinți
Alberte pentru a-i scurta numele. Povestitorul face
portretul insolit al fetei care tocmai a părăsit
pensionul. E surprins de frumusețea ei, dar și de
aerul de nepăsare calmă și arogantă greu de definit
pe care aceasta îl degajă. Pentru a fi cât mai precis
în descrierea pe care o realizează, personajul
menționează faptul că fiica gazdelor seamănă cu
celebrul tablou al lui Velasquez, Infanta cu
prepelicarul. Nu își explică cum de a putut să iasă o
asemenea frumusețe din niște părinți banali,
obișnuiți cu viața mic-burgheză de provincie.
Uneori, povestitorul anticipează evenimentele,
menținând astfel treaz interesul ascultătorului său.
După o lună de aparentă indiferență, domnișoara
Albertine strânge pe sub masă mâna junelui ofițer.
Gestul insolit îl tulbură atât de mult, încât simte
strânsoarea acelei mâini și după treizeci și cinci de
ani. La fel ca în creația lui Mihai Eminescu, femeia
este cea care preia inițiativa. Brassard este uimit de
curajul ei, mai ales că, la vârsta respectivă, el nu era
o întruchipare a lui Lovelace, celebrul seducător din
romanul Clarisse Harlowe de Samuel Richardson.
Ceea ce i se întâmplă depășește tot ceea ce a citit
despre firescul cu care se spune că mint femeile,
despre trăinicia măștii sub care ele își pot ascunde
cele mai adânci emoții. Tânărul ofițer este surprins
de maturitatea, stăpânirea de sine și de totala lipsă
de pudoare a fetei de nici optsprezece ani care
tocmai a părăsit pensionul. Îi scrie un bilet dar, spre
surprinderea lui, nu primește niciun răspuns. Nu
înțelege cum poate fi atât de calmă după ce i-a dat
misteriosul răvaș. În continuare, textul descrie
frământările sufletești ale personajului în fața
aparentei insensibilități a femeii iubite. Ajunge să o
urască și să o disprețuiască. Soluția ieșirii din impas
este sugerată de către Louis de Meung, tovarășul său
de arme. Acesta îi propune să își aleagă o iubită din

voiajului întreprins cu poștalionul, o vrajă ce a
dispărut odată cu apariția căilor ferate. Dialogul
dintre cei doi călători este prelungit de reveriile pe
marginea ferestrelor luminate în noapte, ferestre ce
ascund nenumărate întâmplări tainice. În felul
acesta, poezia realității se împletește cu farmecul
reveriei. Naratorul recunoaște că nu a putut trece
niciodată noaptea printr-un oraș adâncit în somn în
care a văzut o fereastră luminată fără să clădească
în jurul ei o lume întreagă de gânduri. Se întreabă
ce se întâmplă în spatele perdelelor, după care
relatează una din întâmplările care i-au rămas adânc
întipărite în memorie.
Reparațiile necesare la roata poștalionului îi
oferă căpitanului răgazul necesar pentru a povesti o
întâmplare extraordinară. Pretextul relatării este
oferit de o fereastră cu perdea stacojie în spatele
căreia arde o lumină misterioasă. De aici și titlul
narațiunii. Vicontele este cel care cunoaște taina
ferestrei, iar naratorul este cel care, în calitatea lui
de vânător de povești, declanșează șirul
confesiunilor. Brassard mărturisește că nu trece prea
des prin aceste locuri din cauza întâmplărilor care lau marcat odinioară. Recunoaște faptul că, pentru
un ofițer de carieră, există trei lucruri care nu se pot
uita niciodată: prima uniformă pe care ai îmbrăcato, prima bătălie la care ai luat parte și prima femeie
pe care ai ținut-o în brațe. Pentru povestitor,
fereastra cu perdea stacojie reprezintă cel de-al
patrulea lucru care nu se poate uita. Este fereastra
odăii în care a locuit, ca tânăr sublocotenent, pe
vremea primei sale garnizoane. Deși între timp a
devenit un veritabil seducător, un dandy, la vremea
respectivă era foarte sfios cu femeile. Pe acele
„frumoase timpuri” avea abia șaptesprezece ani și
tocmai terminase Școala Militară. A păstrat
amintirea ferestrei cu perdea stacojie deoarece în
spatele ei se găsea o femeie. Naiv și lipsit de
experiență, nu femeia a fost cea cucerită, ci el,
aventura trăită cu peste trei decenii în urmă fiind
comparată cu episodul biblic dintre Iosif și Putifar.
Deși nu constituie un act de bravură pentru un ofițer
de carieră, vicontele de Brassard recunoaște că, la
finalul întâmplărilor, a fugit cuprins de spaimă.
Comentându-i spovedaniile, scriitorul implicat în
text afirmă că „o poveste în care dumneata ai avut o
asemenea senzație trebuie să fie a naibii de
interesantă, căpitane!” Vicontele este cel care i se
confesează naratorului, povestindu-i o întâmplare
care i-a marcat nu numai tinerețea, ci întreaga
existență.
Căpitanul Brassard a participat la campania
împăratului din 1813, reper temporal important, ce
are rolul de a jalona evenimentele. Întâmplările
povestite s-au petrecut cu treizeci de ani în urmă,
când tânărul ofițer a fost repartizat în cea mai
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Albertinei. Diligența este reparată și pleacă mai
departe fără ca misterul întâmplărilor să fie
deconspirat. Finalul rămâne deschis, deoarece nu
aflăm cum se termină povestea tragică a fostei fete
de pension și a părinților acesteia. Doar naratorul
continuă să fie bântuit în visele sale de imaginea
ferestrei cu perdea stacojie.
Chiar dacă sunt numite Diabolice, nu toate
narațiunile lui Barbey dʼAurévilly se găsesc sub
pecetea fantasticului. Ceea ce le leagă este prezența,
sub diferite forme, a diavolului. Cea mai frumoasă
iubire a lui Don Juan, de exemplu, este o povestire
fascinantă, dar în care există foarte puține elemente
specifice literaturii fantastice. Cu toate acestea, în
fruntea relatării există un motto ce trimite la motivul
diavolului: „Ospățul cel mai plăcut diavolului este
o nevinovăție”. Din perspectiva femeilor seduse și
abandonate, Don Juan poate fi considerat o
veritabilă întruchipare a diavolului. Seducătorul
irezistibil este văzut ca un personaj malefic și
nemuritor, ce preia, în fiecare epocă, o altă
înfățișare. Don Juanul zugrăvit de către Barbey
dʼAurévilly are o identitate precisă. El este contele
Jules-Amédée-Hector de Ravila de Ravilès. La un
moment dat, douăsprezece din fostele iubite își
propun să îl invite la cină pe celebrul cuceritor.
Acesta este înfățișat ca un personaj malefic, ca un
veritabil traficant de suflete. De altfel, până și
numeroasele cuceriri ale lui Don Juan sunt explicate
ca o consecință a pactului încheiat cu necuratul.
Aflat în pragul senectuții, contele de Ravila acceptă
invitația. La un moment dat, în timpul petrecerii,
amfitrioanele îl roagă pe insațiabilul seducător să
dezvăluie povestea celei mai frumoase dintre iubirile
sale. Răspunzând provocărilor, acesta vorbește de o
întâmplare petrecută demult, în ceasul cel mai
glorios al tinereții sale. În centrul relatării se găsește
o femeie deosebită: „Tânără, bogată, purta un nume
strălucit, era frumoasă, spirituală, avea o inteligență
artistică cuprinzătoare și, peste toate acestea, era
naturală așa cum știu să fie numai femeile din lumea
dumneavoastră”. Cum e și firesc, povestitorul are
grijă să nu dezvăluie adevărata identitate a
personajelor sale. Interesantă este maniera în care
Barbey dʼAurévilly reușește să contrarieze orizontul
de așteptare al cititorilor săi. Aceștia așteaptă să audă
povestea de dragoste dintre insațiabilul Don Juan și
această femeie de excepție. Într-adevăr, textul insistă
un timp pe descrierea acestei relații, după care
prozatorul recurge la o veritabilă lovitură de teatru.
Cea mai frumoasă cucerire a lui Don Juan nu este,
după cum ne-am aștepta, superba marchiză, ci fiica
ei, rățușca cea urâtă și inexpresivă de numai
treisprezece ani. Adolescenta se îndrăgostește în
secret de cuceritorul irezistibil, chiar dacă, în
aparență, pare să îl deteste. Adevărul este dezvăluit

rândul ucenicuțelor din oraș și să nu se mai
gândească la Albertine. Nu ascultă sfatul prietenului
său, iar existența lui se transformă într-o continuă
pândă a femeii adorate.
Zbuciumul personajului ia sfârșit după o lună de
așteptare când, în mod neașteptat, misterioasa
Albertine îl vizitează noaptea. Cea care părea mai
impenetrabilă decât un sfinx se dovedește a fi o
amantă pătimașă. Cu toate acestea, liniștea celor doi
îndrăgostiți este perturbată de groaza teribilă de a nu
fi surprinși de către părinții fetei. Sublocotenentul
este vizitat o dată la două nopți, iubita înfruntând
primejdia de a fi descoperită. Povestea de dragoste
a celor doi durează timp de șase luni, răstimp în care
iubirea pătimașă a Albertinei a oferit niște senzații
cum nu a mai încercat cu nici o altă femeie. Totul se
schimbă într-o noapte, când iubita se comportă
altfel. În mod surprinzător, în ciuda tinereții sale și
fără o explicație plauzibilă, ea moare în patul
iubitului. În momentul în care conștientizează că
Albertine s-a stins în odaia lui și că moartea ei va da
totul în vileag, personajul se simte cuprins de o
angoasă teribilă. Încearcă să salveze reputația fetei
ducând-o înapoi în camera ei, gest prin care ar scăpa
și el de rușinea reproșului. O altă soluție ar fi să
arunce cadavrul în stradă, ca totul să pară o
sinucidere. Se gândește și la suicid, dar recunoaște
faptul că el nu se poate compara cu tânărul Werther
al lui Goethe. În disperare de cauză, cere ajutorul
comandantului său. Acesta îl determină să plece
imediat cu diligența, urmând ca el să vorbească cu
părinții fetei. Finalul povestirii rămâne „sub pecetea
tainei”. Tânărul sublocotenent este mutat la un alt
regiment, participă la diferite campanii militare,
trăiește alte iubiri, astfel încât nu reușește să afle noi
detalii în privința aventurii sale. Nu a uitat, însă,
povestea tragică a Albertinei. Fostul lui comandant
moare, la fel și camaradul său de arme, confidentul
de odinioară, Louis de Meung. Drept consecință, nu
mai există nimeni care să dezvăluie deznodământul
întâmplărilor.
Din când în când, în text revin meditațiile despre
poetica povestirii. Nefiind decât un povestitor de
ocazie, căpitanul nu recurge la efectele specifice
unui scriitor de profesie, în sensul că refuză invenția,
preferând să rămână în sfera realității. În felul acesta,
el păstrează impresia de autenticitate a faptelor
povestite. La început, când nu cunoaște încă
deznodământul tragic al evenimentelor, naratorul
crede că este vorba de „o aventură deocheată de
soldat de garnizoană”. Mai târziu, relatarea este
numită „o poveste atât de zguduitor de reală”. Cu
toate acestea, Perdeaua stacojie este mai mult o
povestire de senzație decât una fantastică.
Fantasticul se insinuează abia în final, când
povestitorul descoperă în dreptul ferestrei umbra
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de către bătrânul preot de la biserica Saint-Germaindes-Prés, duhovnicul fetei. Acesta îi mărturisește
marchizei faptul că fiica ei este însărcinată,
informație aflată la spovedanie. Lucrul pare
incredibil, deoarece tânăra era o întruchipare a
purității. Încercând să afle adevărul, mama
înspăimântată începe să își descoase fiica. Primește
o lovitură puternică în momentul în care află că
seducătorul fără scrupule este tocmai contele de
Ravila, iubitul ei. În viziunea femeii îndrăgostite,
evenimentele par o pedeapsă firească pentru
păcatele comise. Lucrurile se lămuresc, însă, din
mărturisirile fetei neștiutoare. Așezându-se pe
fotoliul pe care a stat contele, tânăra inocentă are
impresia că a rămas însărcinată și crede că ceea ce
simte în interiorul ei este un copil. În încheierea
povestirii sale, Don Juan afirmă că aceasta este cea
mai frumoasă iubire pe care a inspirat-o vreodată în
viața lui.
Perdeaua stacojie si Cea mai frumoasa iubire
a lui Don Juan reprezintă două dintre cele mai
frumoase narațiuni ale lui Barbey dʼAurévilly. Sunt
creații în măsură să demonstreze harul de povestitor
al unui scriitor de excepție.
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Delia Felicia Muntean
Exerciții de libertate pe o tablă de joc
Poloneza Olga Tokarczuk își previne cititorul
chiar din primele rânduri: „Ți-ar lua un ceas” o iute
traversare prin universul minuscul cuibărit în
volumul Străveacul și alte vremi1. „Iar dacă cineva
ar vrea să înconjoare Străveacul, umblând agale,
privind la toate cu luare-aminte și cumpănindu-le, iar lua o zi întreagă, din zori și până-n noapte” (p. 7).
Sigur, ne-a luat ceva mai mult varianta pe îndelete
– de fapt, o reparcurgere, după mai bine de un
deceniu și jumătate, a unor drumuri oarecum știute.
Motivul revederii: cum trece o carte peste vremi.
Un lucru e limpede: autoarea, absolventă de
psihologie și cunoscătoare a puterii scrisului, știe să
ne ademenească în lumea ei de cuvinte. Întâi și-ntâi,
ne poartă prin mit. Modelează lucruri, oameni,
forme de relief. Le dă nume. Ca să existe. Aflăm că
granițele sunt păzite de arhanghelii Rafael, Gabriel,
Mihail și Uriel. Că în centrul poveștii se ridică
Măgura Cărăbușilor. Că pentru facerea acestei lumi
(la care noi înșine devenim complici) s-au
împreunat, după intimidări și pândiri îndelungi, două
forțe divergente, două principii esențiale: Râul
Negru, „și mânios, și nechibzuit”, și Albușa, care
„nu are nimic de ascuns […] și se încolăcește
zburdalnic” (p. 8). Doar îmbrățișate, împlinite unul
prin altul, ele izbutesc să miște roata de la moara de
grâu a satului. Aceasta se află în grija lui Michał și
a Genovevei, personaje ce ne vor însoți pe tot
parcursul călătoriei.
Treptat, intră în vârtejul poveștii și alte voci
(Misia, Kloska, Ruta, Izydor, moșierul Popielski,
Florentynka, Pawel Boski, neamțul Kurt, rusul Ivan
Mutka, Omul Rău, Adelka), prinse într-un joc
fascinant de-a viața și de-a moartea, ale cărui
combinații pot trăda tot atâtea eșantioane de realitate
propriu-zisă.
Scriitoarea optează pentru segmentarea
destinelor, inhibând oleacă cititorul deprins cu
ansambluri romanești coerente. Fiecare personaj își
are vremea lui. Poveștile individuale par așezate
aleatoriu, fără a fi supuse vreunei ierarhizări. Nu o
dată sunt aduse în prim-plan tipuri umane pe care
societatea le ignoră sau le privește cu rezervă, pe
care încearcă să le rănească, să le anihileze.
Prozatoarea le dă sens. Le aduce în fața oamenilor
„normali”, le pune să-i provoace. Să le zgândărească
banalitatea cotidiană.
În plus, unele capitole dau impresia că bruiază
liniile de forță ale acestui microunivers, strecurându-

se pe neașteptate în realitatea înfățișată (așa, de
hârtie, cum este) și făcând saltul spre alte dimensiuni
ale imaginarului (halucinație, vis, magie, amintire
etc.). O atare inserție se realizează, de pildă, prin
Vremea lui Pluszcz Înecatul (prima dintre cele două
secvențe omonime) – un poem despre lamentările
sufletului în desprinderea de corporalitate și despre
peregrinările-i sinuoase către spiritual („E un exilat
în lumea materiei. […] După […] rătăciri
deznădăjduite, sufletul se întoarce la trup sau în
locul unde a părăsit trupul. Dar trupul rece și gol e
pentru el ceea ce sunt pentru om ruinele casei.
Sufletul încearcă să miște inima-i moartă, pleoapa
moartă și neputincioasă, dar nu mai are suficientă
putere sau hotărâre. Trupul mort, conform ordinii
dumnezeiești, spune: nu. Trupul omului devine
așadar un lăcaș detestat. Și locul morții trupului,
închisoarea detestată a sufletului.” – p. 81-82).
Cum existența însăși implică intercalări de
planuri, tensiune, viermuială (sugestiv, în acest sens,
e capitolul Vremea ciupercăriei), metoda exploatată
de Olga Tokarczuk se dovedește în consens și cu
viziunea omului de astăzi asupra realității,
perspectivă amprentată de noile tehnologii de
informare și comunicare. „Lumea îmbucătățită în
fragmente mai mici – consideră autoarea – pare mai
ușor de digerat, cealaltă lume, cea de altădată, cea
liniară era prea complicată, nu puteai să muști din
ea”2. Avem înaintea noastră, așadar, un univers care
abia acum ia naștere și pe care numai limbajul îl
încheagă, îl face să existe. „Căci realitatea ți-o dă
povestea, nu substanța”3 – este de părere prozatorul
român Mircea Cărtărescu, contemporan cu
scriitoarea poloneză și prefațatorul volumului.
Privirile acestea secvențiale dau seama totodată
și de limitele ființei, neînstare, de cele mai multe ori,
să treacă dincolo de convingerile personale, de
proiecțiile individuale asupra existenței. Așa cum
recunoaște același Mircea Cărtărescu (în romanul
Orbitor), „nu poți gândi sub bolți mai vaste ca bolta
de os a feței tale”4, iar „misterul e tatăl unui șir
nesfârșit de mistere”, dezlegările dovedindu-se
„mereu parțiale, autodevoratoare”5.
Neputința de a-și lua în mâini propria soartă, de
a stăpâni timpul și mersul lumii induce eroilor o
stare de melancolie și de neîmplinire, așa cum se
întâmplă cu Izydor și Ruta când, ajunși în mijlocul
Străveacului, reușesc să distingă doar trei dintre cele
patru chipuri așezate pe un obelisc: „Și atunci
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– p. 118) și nu respinge mișcarea, devenirea,
dispariția. Oamenii obișnuiți – notează mai încolo
autoarea –, nu sunt conștienți că reprezintă „ei înșiși
doar un proces, se tem de ceea ce este mereu
schimbător, de aceea au scornit ceva ce nu există
– permanența – și au decis că doar ceea ce e veșnic
și neschimbător este perfect. Așadar, i-au atribuit
permanența lui Dumnezeu. Și în felul acesta au
pierdut puterea de a-l înțelege” (p. 118). Neștiind să
prețuiască ceea ce le este dat, își irosesc vremea.
O vom reîntâlni pe ex-centrica Kloska peste un
deceniu, prin 1927. Alături de ea, trăiesc în coliba
de lângă Râul Negru un șarpe, o bufniță și o gaie.
Femeia le îmblânzește, le hrănește, iar vietățile îi
aduc mici daruri. Această ciudată comuniune
fascinează, dar și ațâță localnicii, mai ales pe
părintele paroh, care o acuză de practici necurate. Ei
refuză s-o privească pe Kloska dincolo de grila
proprie, pe care femeia îndrăznește să o pună la
îndoială. Nefiind capabili să o aducă în normalitatea
lor, ca individ și ca mod de a gândi, aceștia preferă
să se debaraseze de ea.
Respinsă din nou, devalorizată de ceilalți fiindcă
este altfel și pentru că le este frică de curajul ei,
Kloska își găsește refugiul/echilibrul într-o lume
imaginară, mai autentică pentru ea decât cea reală.
O vreme numai a ei. Astfel, într-o noapte, visează că
angelica din fața casei se transformă într-un tânăr
chipeș, ce păstrează încă semnele copacului inițial:
are șoldurile „din lemn lustruit”, pieptul „vârtos”,
obrazul „aspru precum scoarța unui arbust” (p. 66).
Scena seducției – una de o frumusețe stranie și de o
rară sensibilitate (ar merita să fie citată în întregime)
– încheie a doua secvență din Vremea Kloskăi.
Redăm spre ilustrare ultimele rânduri: „Foșniră
corolele și peste trupul gol și epuizat al Kloskăi se
scuturară semințe uscate, înțepătoare. Apoi tânărul
cu părul bălai se înapoie în fața casei și Kloska își
scoase ziua întreagă din păr semințe frumos
mirositoare” (p. 66).
Reveria o salvează și pe orfana Stasia Boska din
cenușiul cotidian. O activitate banală, precum
gătitul, se convertește în imaginația fetei într-un
descântec prin care își cheamă ursitul: „curățind
cartofii, își imagina că e o vrăcioaie, cartofii fiind
oameni bolnavi, iar ea îi tămăduia și le curăța
trupurile de toate spurcăciunile. După aceea punea
cartofii curățați în apa fierbinte și își închipuia că
face un elixir al frumuseții și, când îl va bea, viața
ei se va schimba pentru totdeauna. Are s-o vadă pe
Șleau un medic sau un avocat din Kielce, are s-o
acopere cu daruri și are s-o iubească ca pe o
prințesă” (p. 103). Urmează un link discret înspre
ritualul scrisului: „În fapt, a-ți închipui înseamnă a
crea, este o punte de înțelegere între materie și
spirit” (idem).

înțelese de unde provenea sentimentul de lipsă,
tristețea care se afla la baza a toate, tristețea prezentă
în orice obiect, în orice fenomen, dintotdeauna – nu
poți pricepe totul dintr-o dată” (p. 179).
Melancolia ce-l afectează pe Izek – tehnică
portretistică de extracție manieristă, prin care se
atribuie personajelor sentimente și atitudini
contradictorii: dorință/respingere; plictiseală,
nepăsare/dinamism, implicare etc. – am întâlnit-o,
în literatura română, și în romanele Dianei Adamek,
atât în Dulcea poveste a tristului elefant6 (ne gândim
la Amanda – nevasta negustorului Amadeus, din
Bretania –, și la prințul Rudolf, care, spun istoricii,
avea și în realitate accese de melancolie), cât și în
mai recentul Adio, Margot7, unde capul mumificat
al regelui Henric al IV-lea (1553-1610), preumblat
de eroii cărții, timp de peste două secole, prin
diverse locuri, suspină la amintirea vremilor apuse
și își deplânge condiția.
Revenind la cartea Olgăi Tokarczuk, mai
observăm că, atunci când un personaj se simte
bulversat de evenimente ori când întâlnește
inadvertențe (chiar goluri) în relația cauză-efect,
redresarea/desprinderea de aici și acum se realizează
prin apelul la mit, la visare, precum și prin
reîntoarcerea imaginară la vremi mai pline de miez
pentru ființă. Sunt forme de compensație care îi
sporesc orgoliul nesupunerii la forțele ce mișcă
lumea, asigurându-i o oarecare doză de libertate
implicit în raporturile cu semenii.
Astfel de trăiri îi sunt hărăzite, de pildă,
personajului Kloska, introdus în capitolul al patrulea
al cărții. Nevoită să se prostitueze din cauza sărăciei,
tânăra rămâne grea și se adăpostește pentru naștere
într-o casă dărăpănată de la marginea pădurii.
Copilul e născut mort, fiind îngropat în apropiere.
Este momentul în care femeia își schimbă din
temelii perspectiva asupra vieții și a morții,
lămurindu-și situarea în lume. Ea sesizează
corelațiile ascunse dintre lucruri, ființe și fenomene,
metamorfozele acestora și lucrarea lor împreună:
„Vedea și mai mult. Vedea forța care străbate totul,
o înțelegea cum acționează. Vedea contururile altor
lumi și ale altor vremi, aflate peste și dedesubtul alor
noastre. Vedea și lucruri care nu pot fi numite prin
cuvinte” (p. 24). Aceeași senzație o are Kloska
atunci când intuiește, într-un ambiguu „somnnesomn”, funcționarea lumii de sub scoarța
pământului (capitolul Vremea ciupercăriei).
Cunoașterea îi dă putere și mai multă siguranță de
sine, aspecte care înspăimântă locuitorii
Străveacului și îi îndeamnă s-o marginalizeze.
Gândind și comportându-se diferit, Kloska
întrupează ideea de Celălalt. Ea deslușește într-un
mod personal proiectul divinității, ubicuitatea lui
Dumnezeu (manifestată „chiar și prin aceea că nu e”
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provocată de responsabilitatea asupra consecințelor
nu se dovedește, în cele din urmă, decât palidă
suflare de vânt...
Concepția potrivit căreia facem parte dintr-un
plan minuțios, gata elaborat de o instanță
transcendentă am întâlnit-o și în romanul anterior al
Olgăi Tokarczuk, Călătoria oamenilor Cărții.
Dumnezeu – afirmă personajul numit Marchizul –
„este cel care, trezind în noi neliniștea și sentimentul
neîmplinirii, ne pornește la drum. Și tot el ne
menține iluzia că singuri ne alegem direcția. În
realitate, totul s-a petrecut deja. Pentru Dumnezeu
nu există viitor, nici surprize” 8.
Secvențele purtând titlul Vremea Jocului (șapte
la număr) propun astfel o cosmogeneză inedită, încă
în lucrare, în mijlocul primului cerc fiind situat
Străveacul. Instrucțiunile Jocului cuprind tocmai
strategiile de traversare a sferelor din labirintul
desenat pe pânză. Jucătorul – moșierul, în cazul de
față – ar avea, așadar, ca obiectiv evadarea din cele
Opt Universuri, traseu echivalând cu stăpânirea
treptată a devenirii lumii și a propriului destin.
Sunt incitante, în paginile așa-zisului manual,
comentariile pe care le găsește Popielski despre
relația dintre om și divinitate. După ce creează
oamenii – se explică în descrierea Jocului –,
Dumnezeu se privește pe sine cu ochii acestora;
reflectat în atâtea chipuri, se simte asemenea unui
actor ce încearcă pe rând mai multe măști. În
momentul însă în care își înalță sieși rugăciuni prin
intermediul creaturilor sale, Dumnezeu „descoperă
în El o contradicție, deoarece în oglindă reflectarea
apare ca reală, iar realitatea se preschimbă în
oglindire”.
Urmează una dintre cele mai semnificative
reflecții ale volumului: „Cine sunt? – întreabă
Dumnezeu –, Dumnezeu sau om sau poate amândoi
sau niciunul dintre ei? Oare eu i-am creat pe oameni
sau ei pe mine?” (p. 90). Parcurgerea de către moșier
a prescripțiilor Jocului devine astfel stimulatoare
pentru propria-i gândire și capătă în filozofia sa de
viață însemnătatea pe care a avut-o pentru Kloska
perceperea energiei ascunse care acționează vremile:
„nimic nu mai avea înțelesul de dinainte. De
dinaintea Jocului” (p. 121). El știe de acum că toate
sforțările omului de a-și depăși condiția nu sunt
altceva decât gratuite (dar superbe!) exerciții de
libertate pe o minusculă tablă de joc. După reguli ce
nu-i aparțin.
Ideea o regăsim și în capitolul Vremea Rutei
(primul din cinci), unde Izydor – personaj al cărui
destin îl hotărâseră, încă de la naștere, diformitatea
trupului și lipsa de iubire din partea mamei – află că
nimic nu există dincolo de granița Străveacului, că
„nu se poate ieși de aici. Parc-am fi într-o oală” (p.
117). Că orice tentativă de eliberare se poate împlini

Totul este o creație, ne dă de înțeles autoarea.
Un alt personaj, bătrânul moșier Popielski, om
cultivat și sensibil la descompunerea lumii sale,
caută să se vindece de melancolie prin acțiuni
sociale, călătorii prin țară și lecturi. Căci „nimic nu
lecuiește mai bine tristețea decât fapta” (p. 37). Cu
vremea însă, realizează că, indiferent de efortul și
de implicarea sa, toate „sunt azvârlite pradă
flăcărilor timpului”. Îi pălește credința în
Dumnezeu, ratează o iubire cu o pictoriță tânără din
Cracovia și simte că piere treptat el însuși. „Timpul
lui se ducea.” (p. 78).
Meditând asupra existenței, reluând chestiuni pe
care umanitatea le problematizează dintotdeauna
(„De unde am apărut, unde mi-e începutul?”; „Oare
poate fi cunoscut ceva până la capăt?”; „Cum trebuie
să trăiești, ce să faci și ce să nu faci?” – p. 78), eroul
își iese din minți. Soția apelează la un rabin din
Jeszkotle, care, intuind motivul depresiei, îi găsește
și dezlegarea: îi trimite a doua zi o cutie de lemn,
conținând un zar cu opt fețe, figurine de bronz, o
bucată de pânză veche și o carte cu titlul Joc
instructiv pentru un singur jucător. Pe măsură ce
răsfoiește și aplică instrucțiunile – majoritatea
presupunând autoinducerea unor episoade onirice pe
o temă anume sau căutarea de informații în
bibliotecă –, Popielski e tot mai absorbit de
continuarea aventurii („Nu se schimba, nu se
bărbierea. […] nu mânca. Uneori chiar trei, patru
zile. Nu deschidea geamurile, nu vorbea cu nimeni,
nu ieșea să se plimbe, nici măcar nu cobora.” – p.
167).
Jocul îl ajută să-și suporte altfel vremea în care
îi este dat să trăiască, îi clarifică credințele. Jocul îl
face să devină un bun partener pentru sine însuși. Să
nu depindă de ceilalți. „Jocul îi dădea tot ce-i
trebuia, ba chiar mai mult. De ce-ar fi ieșit din
bibliotecă?” (p. 168) Moșierul alunecă astfel într-un
univers paralel, neafectat nici măcar de ocuparea
ținutului de către nemți, de venirea rușilor, de
problema naționalizării ș.a.m.d. Politica și istoria
trec pe lângă el, nu mai au ultimul cuvânt: „Toate
sunt cum trebuie să fie, îi spuse soției sale în mașină,
când mergeau pe Șleau în direcția drumului spre
Kielce. Tot ce se întâmplă este bine” (p. 169). Pentru
că nimic nu se desfășoară în afara prescripțiilor din
cărticica ce însoțește cutia de joc. Altfel spus, se
cunosc dinainte „toate rezultatele posibile ale
aruncatului cu zarul, fiecare mișcare, fiecare pionfigură și fiecare dintre cele Opt Universuri” (p.
88-89). El înțelege că nașterea și devenirea lumilor
nu înseamnă doar echilibru și progres, ci includ și
momente de tensiune ori dezordine. Cât despre
alegerile omului (această biată, dar cât de orgolioasă
creatură!), chiar dacă sunt socotite de el însuși drept
conștiente, sunt false, inutile și toată spaima
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Obiectul acesta anodin ține laolaltă lumea,
cu toate ale ei, precum Jocul moștenit de rabinul din
Jeszkotle. Îi rămâne Adelkăi – fata lui Michał și a
Genovevei – să ducă mai departe, prin puterea cu
care e investită de autor, credințele și valorile
Străveacului. Să le facă să dureze. Adelka se
dovedește totodată o ipostază a Olgăi Tokarczkuk
(mai ales că unele povești și întâmplări îi fuseseră
relatate chiar de bunica ei). Scriindu-le, autoarea
poloneză se autodefinește ca individ aparținând unui
spațiu și unei vremi anume.
Pune pace cu sine, cu trecutul.

doar în vis și în imaginație, echivalând cu un fel de
moarte. „După un timp – îi spune lui Izydor fata
Kloskăi –, [oamenii – n.n.] se trezesc. Se înapoiază,
iar visele și le iau drept amintiri. Așa stau lucrurile.”
(p. 116) Situația e asemănătoare cu aceea a
personajului de hârtie, neînstare să se elibereze din
lumea de cuvinte în care l-a plămădit scriitoruldemiurg. Izydor, Florentynka, Ruta, Omul Rău nu-și
pot schimba soarta și nu-și pot spune povestea lor
adevărată.
Sunt, toate acestea, și câteva propuneri de dialog
cu cititorul, căruia Olga Tokarczuk nu prea îi
îngăduie să lâncezească. Dimpotrivă, îi pune la
încercare competențele, îi așază convingerile și
prejudecățile sub semnul îndoielii, îi activează
disponibilitatea ludică și emoțională. „Caut
întotdeauna – mărturisește autoarea într-un interviu
acordat la Iași Alinei Purcaru – ceva care să nu fie
vizibil la prima vedere. Ceva ce să mă facă să mă
mir, să-mi schimb perspectiva. Acest ceva poate să
apară la orice nivel: al formei, al structurii, al ideilor
etc. Pentru mine, literatura este cea mai simplă și cea
mai ieftină metodă de a-ți deschide gândirea”9.
Un alt simbol al lumii construite de autoare
e râșnița. Adusă de Michał dintr-o țară îndepărtată,
ca pradă de război, devine jucăria fiicei sale, Misia,
pentru a fi luată apoi în primire și pusă la treabă de
Genoveva. Obiectului îi este dedicat un capitol
distinct, semn că Olga Tokarczuk îi atribuie conotații
aparte.
Asemenea personajelor cărții, râșnița are vremea
ei. Adică povestea ei. Are ceva de spus. În casa unde
a ajuns după ce a fost creată, „era ținută de niște
mâini calde și vii. Era strânsă la pieptul cuiva, unde,
sub percal sau flanelă, bătea o inimă omenească” (p.
45). După ce războiul a întors brazdele lumii, râșnița
a început să culeagă mărturii din locurile prin care a
fost dusă. În rarele momente de tihnă, soldatul
Michał o scotea din raniță, prizând aromele aproape
uitate: râșnița „mirosea a siguranță, a cafea, a
cămin” (p. 46).
Epopeea râșniței capătă consistență sporită grație
comentariilor regizorale referitoare la atitudinea
oamenilor față de lucruri (în general), atitudine ce
are în vedere doar funcționalitatea acestora. „Dar
nimeni nu știe – găsim notat la pagina 47 – ce
înseamnă o râșniță cu adevărat. Nimeni nu știe ce
înseamnă orice cu adevărat. Poate că râșnița este o
așchie dintr-o lege totală și fundamentală a
schimbării, o lege de care această lume nu s-ar putea
lipsi sau ar fi cu totul alta dacă ar face-o. Poate că
râșnițele de cafea sunt osia realității, în jurul căreia
se învârte totul și se dezvoltă, poate că sunt pentru
univers mai importante decât oamenii. Ba poate că
această unică râșniță, aparținându-i Misiei, este
stâlpul a ceea ce se numește Străveacul”.

Ed. Polirom, Iași, 2002, traducere și Postfață de
Olga Zaicik, prefață (Olga – o fată) de Mircea
Cărtărescu.
2
Simona Sora, Există câteva miliarde de centre
ale universului (interviu cu Olga Tokarczuk), în
„Dilemateca”, an VIII, nr. 83, aprilie 2013, p. 3.
3
Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa stângă, Editura
Humanitas, București, 2004, p. 199.
4
Ibidem, p. 114.
5
Ibidem, p. 338.
6
Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului
elefant, Editura Cartea Românească, București,
2010.
7
Diana Adamek, Adio, Margot, Editura Univers,
București, 2017.
8
Olga Tokarczuk, Călătoria oamenilor Cărții,
traducere și prefață (Călătoria oamenilor Cărții sau
lumea antinomiilor) de Constantin Geambașu,
Editura Polirom, Iași, 2001, p. 111.
9
Alina Purcaru, „Caut întotdeauna ceva care să nu
fie vizibil la prima vedere” (interviu cu Olga
Tokarczuk), în „Observator cultural”, nr. 894 din 20
octombrie 2017.
1
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Adam Fathi
Poet tunisian, Adam Fathi este traducătorul operei lui Emil Cioran în limba arabă, a tradus și publicat
până în prezent cinci din cărțile marelui filozof. De profesie profesor, Adam a fost de-a lungul timpului
director de școală generală, jurnalist, compozitor de versuri pentru cântece de muzică ușoară, prezentator
de emisiuni culturale la radio și la televiziune.
Dintre volumele sale de poezie: Șapte luni pentru paznica turnului (1982), Cântece pentru floarea de
colb (1991), Meșterul sticlar orb (2016).
Traducere de Denisa Crăciun

Meșterul sticlar

Cimitirul alb

Cum scrii? zise fetița către tatăl orb.

Elefanții, când îmbătrânesc, aud tobele morții: Tam.
Tam. Tam.

(prima măsură)

-Privesc îndelung în mine până ce văd o gaură pe
pagină. În gaură pun un cuvânt. Suflu peste el până
ce crește puțin. Așa obțin câteodată un poem.

Atunci pornesc pe drumul cimintirului elefanților.

-Și altădată?

În liniștea asurzitoare

-Nimic, doar că se întâmplă să cad înăuntrul găurii
fără să mă mai pot întoarce.

Unde nu se aude decât vaietul fildeșului.

Aici sau acolo. Adânc

-Și poeții?
Întrebă fetița, ei nu îmbătrânesc?

Meșterul sticlar

-Ba da. Îmbătrânesc mult. Însă ei aud tobele vieții:
Tam. Tam. Tam.

(a doua măsură)

Cum vezi drumul își întreabă fetița tatăl. Orb.

Atunci ei pornesc pe drumul cimitirului poeților.

-Mă pierd în mine vreme îndelungată până când simt
firul luminii. Ating lumina cu gura. Suflu în firul ei
până ce acesta crește puțin. Așa ajung uneori la un
drum.

Aici și acolo. Adânc
În liniștea asurzitoare
Acolo unde nu se vede decât pagina albă

-Și alteori?

Aruncată pe drumul elefanților.

-Nimic, doar că se întâmplă să merg până la capătul
firului și să nu găsesc drumul.
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Frunza roșcovului
1
Se învârte în jurul trunchiului roșcovului, ca un
vârtej, coborând din cerul inocenței ei.
Crede însă că timp e destul să se joace.
Spune: Iată-mă învârtindu-mă în juru-mi.
2
Frunza roșcovului se rotește în jurul ei, ca o sfârlează,
coborând din cer, aici jos, cu inocență.
Crede însă că timp e destul să se sature de jocul ei.
Spune: Iată-mă învârtindu-mă în jurul lumii

Peștele roșu

Stetoscopul

Copila visează că umbra ei pe apă e pește.

Scoate-ți haina, îi spune medicul.

Lasă-mă să mă gândesc ce culoare să aibă, spune ea
încetișor. Sunt un pește roșu. Și ce fac? Poate că mă
duc să dansez printre scoici. Am și oglindă să mă
piaptăn? Aș face mai bine să mă duc spre în sus. Să
privesc întotdeauna în sus. Să impletesc cărările
soarelui într-un cântec de iarnă.

Atunci făcu întocmai. Poetul e gol. Medicul îl
palpează, fără să fie atent la stetoscopul al cărui obraz
i se înroșeste pe piept: Și astea? Arătând cu degetul
cuvintele și rănile lăsate de cuvinte.
Pe astea nu pot să le scot, spuse poetul cu voce stinsă
ca și cum s-ar fi aflat departe, depăarte.

Mi s-ar face și foame?

Cuvintele și rănile sunt a doua mea piele, așa că
atunci când ies dezbrăcat în stradă nimeni nu-și dă
seama de goliciunea mea.

Voi merge degrabă să adun fructe de mare, iată ca
acestă floare frumoasă. (Momeala era la o
aruncătură de băț, asemănătoare unui stânjenel
strălucitor în umbra pescarului).

Întinde-te, îi spune medicul, iar poetul făcu întocmai.

Fetița strigă:

Stetoscopul închide ochii, de rușine; poetul geme de
fiecare dată când medicul îi pipăie un cuvânt de pe
corp.

Ah! Dacă-aș fi știut...

Unde te doare? În vise, șușoti poetul.

Viața începe uneori să duhnească a hoit

Simt câteodată că sunt o durere care visează ca să nu
se asculte. Un vis ce suferă ca să nu gândească.
Spune-mi sincer, doctore, e vreo speranță?

Peștele l-a cules

Încă din fașa viselor

Medicul găsește o mie și unul de motive de
îngrijorare.

La fel cum peștele de la cap se strică.

Însă dac-ar fi fost mai cu băgare de seamă și-ar fi
văzut cuvintele în liniștea cabinetului pufnind în râs,
în timp ce stetoscopul liniștește bolnavul:
Totul e bine prietene. Ești viu pe toate părțile. Ceea
ce nu e cazul acelora ce grația durerii au pierdut-o.
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Albina

6

1

Asta se întâmplă și nimeni nu zice:

Albina, cu acul coase timpul de spațiu, iar cu aripile lucrurile le
agață de numele lor colorate.

Iată! Aveai dreptate.

2

7
Prin urmare.

Pune pământul în ordine înainte de a se asvârli spre cer.
Visarea

Poate
După un ceas

În balcon.

După un an

Nostalgia

După o mie de ani

După viitor.
Rădăcinile

Fără ca cineva să-i spună poetului:

Adâncite în aripi.

Iată! Aveai dreptate.

3

Lumea întreagă vede clar:

Să nu-ți taci mierea (o sfătui libelula îndrăgostită), în urmă să nu
privești.

Cum viața

O să plouă, să dea Domnul (spun țăranii horind).

Se înfiripă de două ori:

Așa citesc ei în dansul grăitor al albinei.

Înainte de poem

În vreme ce peștișorul își întinde degetele asemănătoare vântului.
Frecându-se la ochii ce se retrag. Ochii de flori, cu sânge alb.

Și după.

4
Brusc soarele se acoperă cu un văl. E palma unei mâini de om.
O recunosc după mirosul de sudoare (șopti albina). E timpul sămi înfig acul în carne.
5
Moare la fel ca noi
Albina,
Apărând o viață
Care nu e a sa.
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Antoine Simon

Antoine SIMON s-a născut în data de 5 octombrie 1943, la Toulon Var, dintr-un tată român (Iosif/ Joseph) şi o
mamă corsicană (Marie). Iosif/ Joseph a făcut războiul din Spania în brigăzile internaționale, după care a intrat în
rezistența franceză. A murit în luptele de eliberare din 1944. Antoine avea mai puțin de un an, iar legăturile sale cu țara
de baştină a tatălui său sunt rupte vreme de 70 ani.
Atras de poezie foarte de timpuriu, Antoine publică în reviste importante încă de la 16 ani. Identiﬁcându-se cu A.
Rimbaud, el abandonează studiile literare, care, după un an de universitate, nu-l satisfac, pentru a călători cu autostopul,
dar şi foarte mult pe jos. La 22 de ani, înﬁințează, împreună cu fratele său Jean, o revistă efemeră, intitulată 'Deux poètes'.
Cei doi vor publica nouă numere lunare.
Având recunoaşterea semenilor săi, el se distanțează de difuzarea poeziei şi devine interesat de spiritualitate sub
toate formele. Îi vor trebui mulți ani pentru a-şi da seama că drumul lui spiritual trece prin poezie. În consecință, va
găsi o cale de împăcare între cele două prin poezia 'performance', care - după părerea sa - face ca poezia şi existența să
coincidă, poezia investind trupul, vocea (şi calea), evenimentele şi tot ceea ce-l înconjoară pe un poet.
Aşa se face că, la începutul anilor '90, el revine în fața publicului. După careĺ este invitat cu regularitate la diverse
festivaluri - în Franța şi în străinătate. Preferând, aşa cum spune, publicul - publicării, Antoine Simon publică, deci,
doar atunci când i se propune, dar are texte în multe reviste şi ﬁgurează în mai bine de 40 de antologii din diferite țări.
De asemenea, timp de zece ani, a scris articole despre artă într-o publicație de specialitate.
El a regăsit România ca urmare a faptului că, începând din 2012, a fost invitat an de an, la festivalul "Porțile Poeziei",
desfăşurat la Reşița.
Face parte din Comitetul internațional şi din echipa de animare a Festivalului "Voix Vives, de Méditerranée en
Méditerranée" de la Sète (Franța). E responsabil de poeții-performeri
Bibliograﬁe succintă (după 2010)<
2019 - CADAVRE EXQUIS (CADAVRU DELICIOS) - volum colectiv
2018 - C'EST RIMBAUD QU'A FOUTU LA MERDE (PORCĂRIA ASTA RIMBAUD A FĂCUT-O)
2015 - DES FINITIONS (DE FINIRI)
2014 - LA DIAGONALE DU FLOU (DIAGONALA CEȚII)
2013 - LA POÉSIE SERT À TOUT (POEZIA E BUNĂ LA TOATE)
2012 - CONTRE-CHANT (CÂNTEC DE RĂSPUNS)
2011 - ЗA/ POUR (PENTRU), ediție bilingvă sârbo-franceză
2010 - RE COUDRE (A RE-COASE)
Antoine Simon are texte publicate în arabă, armeană, sârbă, spaniola, italiană, română, rusă ş. a.

(Traducere< Costel DREJOI.
Textul prezentării îi aparține lui Antoine SIMON)
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POEZITĂ

PISCINĂ

Sunt atins de poezită
e o boală cronică
de zi cu zi
m-a luat de mititel
m-a făcut mare
nicio medicină
cu toate sforțările ei
n-a găsit vaccinul
nici antidotul
poezita asta rezistă
la antibiotice
chiar şi biologice
la cele mai scumpe
antispas-modice
la antitetice *
de altfel eu n-am cap **
de vină e poezita
care se traduce prin a trăi în lume
fiind atât de implicat
atât de prins în mrejele *** ei
în paradele ei ****
încât devine imposibil să triezi
între toate opțiunile oferite *****
şi toate căile deschise ******
în orice clipă
la orice pas
ce se transformă în stea

Pe terasa piscinei sunt
fotolii relax cu perne confortabile
lângă fotolii o masă pe rotile
cu băuturi şi două cărți

decembrie 2019

prima e catalogul utilajelor dintr-un camion-magazin
care tocmai a eşuat în sat
mă interesează multe lucruri
din acest catalog
pe care n-am să-l cumpăr
scule imagini obiecte
de primă necesitate orbire *
cealaltă carte e
energia spirituală de Henri Bergson
mă interesează mult proza
în cartea asta
pe care n-am s-o rețin
concepte imagini idei
de primă necesitate orbire
estimp vremea trece
iar eu îmbătrânesc încet-încet
marcat de multele morți **
de multele cuvinte **
morți de aproape şi de departe
violente sau blânde
care în unele cazuri
țin
de firesc
iar în altele de prostia omenească
fără limite
care una peste alta
rămâne în limitele
firescului

*, **, ***, ****, *****, ****** - jocuri de cuvinte bazate pe asemănările fonetice ‘antithétiques
- tête’, ‘ses filets - ses défilés’, ‘offerts - ouvertes’
(n. tr.).

cuvinte care-ncearcă stângace
să dea seamă de toate astea
*, ** - jocuri de cuvinte bazate pe asemănarea fonetică: ‘nécessité - cécité’, ‘morts - mots’ (n. tr.)m

Antoine Simon
Contre-chant
Ed. Gros Textes, 2019
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LUCRURI

CUM SĂ TACI?

Evenimentele sunt interschimbabile
ele nu sunt decât reflexii
ale clipei
în oglinzile deformante
ale ochilor tăi

Pentru identitate
nu contează ce verb e în plus
verbul e acțiunea
până la ființa care se exprimă
fiecare cuvânt îşi găseşte funcția
doar în raport cu celelalte
limbajul nu-i
mijlocul potrivit

lucrurile n-au nimic de spus
dar ne-ncăpățânăm
să le supunem unui tir de întrebări
şi fiecare dă propriu-i răspuns
pentru fiecare lucru neobservat

şi fiecare se luptă

despre spațiu nu e nimic de aflat
îl străbatem
făr-a lăsa vreo urmă

*

*

urmăreşti cursa înduioşătoare
între cuvinte şi lucruri
între privirea ta şi cuvinte
iar lucrurile şi cuvintele

*

*

Să mergi în vârfurile picioarelor
ca să nu tulburi
ordinea universului

între privirea ta şi ochii tăi
şi axa realului
tot mai puțin solidă

să vorbeşti cât mai puțin posibil
ca să nu mai adaugi
freamătul limbii

*

să te hrăneşti din spațiu
cu marii plămâni
a tot ce te-nconjoară

MUNCA LA NEGRU

doar asta să fii

Fiecare poem e ultimul
fiecare poem te-nchide-n el
fiecare poem e fără parte
el e întregul existenței
chiar dacă fără să vrea
el nu seamănă decât cu detaliul
căci fiecare cuvânt fiecare vorbă
fiecare gest conține lumea
îți vor trebui multe bucățele
puse din când în când cap la cap
pentru a-ți da seama până la urmă
că munca la negru e însăşi viața.

*

ASTA E TOT
Trupul tău cu totul
dezgolit
în natură
în simbioză cu natura
trupul tău natură
duhul tău cu totul
dezgolit
şi vid
în natură
duhul tău natură
conştiința ta
dezgolită
conştiința ta natură
dezgolită
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Osvaldo Picardo
Osvaldo PICARDO (născut în ziua de 22 noiembrie 1955, la Mar del Plata) e un poet, eseist şi critic argentinian.
Una dintre figurile proeminente ale poeziei de meditație care au apărut în perioada ulterioară dictaturii civico-militare
a lui Jorge Rafael Videla (1976-1983). Profesor, cercetător universitar, fost director al Editurii Universității Naționale
din Mar del Plata (EUDEM) şi director al revistei "La Pecera".
Câteva dintre volumele sale de versuri: Quis quid ubi: Poemas de Quintiliano / Quis quid ubi: Poemele lui
Quintilian (1998), Una complicidad que sobrevive / O complicitate care supraviețuieşte (2001), Mar del Plata
(2005, 2012), Pasiones de la línea. Poemas de Nicolás de Cusa / Pasiuni ale rândului. Poemele lui Nicolaus
Cusanus (2008), O. P. Vida de poesía / O. P. Viață de poezie (2008) şi 21 gramos / 21 de grame (2014).
Dintre cărțile de eseuri enumerăm: Primer mapa de poesía argentina. Solicitudes y urgencia. El noroeste: la
carpa y tarja / Prima hartă a poeziei argentiniene. Cerințe şi urgență. Nord-vestul: cortul şi răbojul (2000); cu
prefața şi în îngrijirea sa, Antología poética de Joaquín O. Giannuzzi / Antologia poeziei lui Joaquín O. Giannuzzi
(2006, Visor, Madrid), care constituie şi prima apariție a lui Giannuzzi în afara țării. Recent a publicat volumul Poesía
de pensamiento / Poezia de meditație (2016, Endymion, Madrid). Ultima sa carte de eseuri este Colgados del
lenguaje. Poesía en las ciencias / Atârnând de limbaj. Poezia în ştiințe (2018, Baltasara editora, Rosario).
Alături de F. Scelzo şi E. Moore, a tradus The love poems de James Laughlin. A mai tălmăcit din opera lui E.
Pound, D. H. Lawrence, M. Yourcenar, K. Rexroth.
(Prezentare şi traducere: Costel DREJOI)

ERAU DINTRU-NCEPUT
ÎN COLȚUL ÎNTUNECAT UNDE
NIMENI NU SE UITĂ

într-un colț întunecat unde nimeni nu se uită.
De aici se ridică, survolează
forfota afacerilor, când vântul
şuieră luând gunoiul pe sus.
Merg pe sârmă făcând piruete
ce-ți taie suflarea.

Trebuie să vezi scena: sunt doi pe stradă, cu fețele
ițite la marginea unei pături.
Stau ascunşi în spatele unei perdele
într-un întuneric neorealist italian.

Ea străluceşte cu extazul licuricilor,
ea are ochii întredeschişi.
El râde şi-şi afundă o mână
în luxul democratic al sexului.

Nopțile sunt încă reci.
Se-aud tobele. Dau târcoale
catastrofe iminente, asasini
liberi şi polițişti corupți.

Despre aceştia doi vorbeşte şi
prima poezie a lumii.

Trebuie să-i vezi. Supraviețuiesc incredibil
la limita dintre admirabil şi patetic,

*
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IGNORANTUL

din strânsa-mbrățişare ca şi cum le-ai lua
teribila plăcere aflată la izvorul ei.

Nicicând nu vom şti cu adevărat pentru ce
am trăit. Cuvintele nu sunt de ajuns.

*

Deasupra aceleiaşi mări răsare soarele.
În fața aceleiaşi mări,
într-o zi la amiază, cineva se opreşte pe țărm
şi priveşte. Doar atât. Nu spune nimic. Ce aşteaptă
să vadă?

N-AU NUME CULORILE CU
CARE-AUZIM VORBINDU-I-SE
LUMINII

A privi nu-nseamnă să vezi doar ceea ce ți searată,
nici măcar ceea ce este. Valurile vorbesc
despre întoarceri uitate vreme-ndelungă,
uneori chiar fără să fi plecat cineva.

pentru M. F.
Nicio culoare nu e aceeaşi de două ori. Închipuie-ți
o strălucire, o albeață ce nu te orbeşte.
Ceva mai mult decât un amurg borgesian
în care trece, ca oricare alta, o zi de toamnă.

Un pescăruş şi un stâlp de lumină par
a fi centrul universului. Jur-împrejurul lor circumferința ignoranței tale
e aidoma acestui pescar şi undiței sale o veşnicie prea lungă.

Daltonismul meu se schimbă în nebunie
de culori imaginare. Le ştiu numele
de când eram băiețandru, însă culorile
mă tot întreabă: oare verdele o fi verde, roşul roşu, albastrul - albastru, galbenul - galben?
Care-o fi adevărata culoare a lucrurilor?

De multe ori ai crezut
că te-ai născut pentru ceva anume. Şi credința
aceasta
a fost cea care te-a-mpins să iei decizii definitive.
Restul a fost hotărât

Din fericire, pe tine te ştiu nu doar cu ochii
în timp ce lumina mâinilor tale îmi vorbeşte
de sub greutatea unui curcubeu.
*

de un pur şi simplu instinct al fericirii
apărut doar pentru ca tu să-l învingi.
*

ÎNTR-UN VECHI LABORATOR
FOTO

CEVA FAȚĂ DE CARE NIMIC
MAI MARE NU POATE FI
CONCEPUT
Nu sunt decât câteva rămăşițele pe care timpul ce
preface totul în ruină
le dăruie unei perfecțiuni de nedepăşit.
La Pompei încă se mai pot vedea două trupuri înlănțuite făcând dragoste într-o zi de august a anului
şaptezeci şi nouă.
Par să locuiască în absoluta comuniune a pietrei.
Gaura pe care-au lăsat-o carnea şi oasele a fost
modelată în ipsos. O copie în care brațele şi picioarele dansează zbaterea finală
în aerul dintr-odată-mpietrit ca o stâncă.
Un râu de lavă, iar mai-nainte gaze şi scrum
înecat-au casa cea trainică şi gemetele.
Era timp, desigur, să se-nspăimâinte şi să fugă zadarnic unul în urma celuilalt.

Există o sumă de lucruri în umbra pe care ferestrele-nchise
o lasă să crească de ani de zile. În afară de bazin,
aparatul de mărit,
lacul, flacoanele de acid şi lumina inactivă. În
plus,
presentimentul ăsta, acelaşi cu cel al primei revelații,
când inexistența a avut un colaps şi mii de particule
s-au concentrat în povestea unui surâs.
Nu-i nimic nou, dimpotrivă, e greu să spui c-ar fi
ceva.
Arată ca barurile-ntunecate-ale portului, printre
târfe
şi câțiva străini. Nu-i vorba de cuvinte, nici de
apucături,
există o sumă de lucruri plutind ca nişte cadavre
pe care nimeni nu le va putea identifica.

E-atât de greu să smulgi aceste două trupuri

*
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S-o fi gândit la privirea ta?
Călătoria ei prin grădina serii o fi având ochii tăi?
Nu există limită. Totu-i oprire printre flori
şi-n acelaşi timp dialog
care se frânge-acolo unde-apare.

multe lucruri
caută a fi cântate de mine”
(Anna Ahmatova)

*

Prea multe lucruri nu vor fi spuse.
Nu contează câte-or să vină
din ungherele bătrânului bécquer
sau patinând c-un firicel de soare
pe-o masă udată la chef.
Orice e prea mult în mijlocul
acestei epoci.

21 DE GRAME
IX
Ar trebui să vorbim despre mare,
cea care dă nume oraşului
în aceeaşi măsură în care-l şi neagă.

Şi amintirea iubirii
ca o-ncăpățânare de anticar
făr-a putea încă să-ți dea drumul la mână.

Marea - să zicem, de pildă - respiră.
Se mişcă-n sus şi-n jos, rezemate una de alta, trei
rațe de mare.
Iar pe sforăitul din somnul lor

Şi scriu:
“nu mă ierta, nu mă uita”.
Lumea aceasta, desigur,
a fost făcută pentru-a fi părăsită.
Pentru-a fi lăsată din mână şi pierdută,
rătăcind în voia vântului.
Dar uneori se întâmplă
să crezi că va fi cumplit.

se sprijină insomnia pescarului.
Nu e un marinar căzând pe gânduri pe plajele
dintr-o țară vagă, îndepărtată şi cețoasă...
În schimb, îmi vine-n minte imaginea pescarului.
A lungii lui aşteptări pe dig.
Ceasuri întregi sub felinar, ceasuri de termos şi
radio.

*

COLIBRI

Şi scânteierea unor ochi morți
ce tălmăcesc necunoscutul altei lumi.
Nu-i marea, ci o undiță prin timp.

Înainte de-a se trage perdeaua în fața golfurilor
viteza a-nghețat în aer.
Mai întâi a fost unul mâzgălindu-şi aripile
pe ața dezlegată din fața unei gladiole.
Celălalt a căzut alături în paşnic ricoşeu
şi-au virat răsucind tulpina serii.

Ar trebui să vorbim despre mare: cea care dă nume
oraşului în aceeaşi măsură în care îl neagă.
Să spunem ceva în genul a ceea ce spune Fogwill
*:
Dar marea nu există: marea e doar absență
în silaba cuvântului “mare” **: sunetul trece
şi rămâne bărbatul în fața unei mări pe care-o inventează.

Nu-i văzuseşi până atunci. Apoi
ai citit că au inimi enorme
pentru dimensiunea micuță a trupurilor lor.
Şi, de asemenea,
că mor de nemişcare în timpul somnului.

Desigur, nu există decât o invenție.
Şi, în afara limbajului,
e posibil doar să fie privită şi văzută.

*

ALBINA

* - Rodolfo Enrique Fogwill, sociolog şi scriitor argentinian (15. 07. 1941, Quilmes - 21. 08. 2010, Buenos Aires)
- n. tr.;
** - în limba spaniolă, cuvântul “mare” (“mar”) e format
dintr-o singură silabă - n. tr.

Albina zboară pe deasupra gălbenelei
cu un ascuțit accent al prezentului.
Dar, în realitate, zborul ei în cercuri spre o putere
invizibilă
nu încetează să născocească vechea şi cumplita
minciună
cu care cădem de acord. E frumoasă.
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Gheorghe Bulg[r - Inedit
Blajul rena;terii na\ionale
Dintr-un modest sat cu vreo 20 de case, existent
`nc[ din sec. XIII, Blajul, se ridic[ brusc ;i glorios,
prin cultur[ ;i credin\[, la rang de capital[ a
Rena;terii spirituale a poporului rom]n, care sub
conducerea ilustrului episcop unit Ioan Inocen\iu
Micu a `nceput seria de revendic[ri legitime pe plan
politic, social, cultural, ca rom]nii s[ se bucure de
egalitate ;i drepturi, pe acela;i plan cu cele trei etnii,
ungurii, sa;ii ;i secuii - form]nd - Unio trium
natianum, privilegiate, de;i venite cu timpul din alte
p[r\i pentru a ocupa Transilvania, leag[nul istoric al
daco-rom]nilor, permanent locuitori ai \[rii,
poporul cel mai numeros ;i cel mai `nc[rcat de
obliga\ii fa\[ de Casa imperial[ de la Viena, Blajul a
ajuns `n 1737 sediul episcopiei greco-catolice, `n care
eminentul prelat unit Inocen\iu Micu a ini\iat
memoriile cu revendic[ri, a pus bazele ;colilor
renumite, din care s-a dezvoltat, dup[ anul
deschiderii acestor ;coli, 1754, prima genera\ie a
;colii Ardelene, curent de regenerare umanist[, de
aﬁrmare a solidarit[\ii romanice, de dezvoltare a
culturii ;i limbii na\ionale, `n conexiune ﬁreasc[,
fertil[ cu iluminismul european, primii ucenici ai
Romei restabilind rela\ia noastr[ cu latinitatea, dup[
aproape un mileniu ;i jum[tate. A fost o fapt[ de
glorie, prin ;tiin\[ ;i crea\ie, prin istorie ;i limb[, a
lui Samuil Micu, Gheorghe Sincai, Petru Maior, cum
se ;tie ;i a fost evocat[ ac\iunea lor, cu accente
afective ;i cu o documentare riguroas[, de str[luci\ii
no;tri oameni de cultur[, ca Cipariu, Iorga,
Densusianu, Ibr[ileanu, Blaga, acesta a dedicat
Blajului ;i :colii Ardelene ultima sa carte, ap[rut[
`ns[ postum< G]ndirea rom]neasc[ `n Transilvania
`n secolul al XVIII-lea (1966), din care citeam<
Inocen\iu Klain (1962-1768) este ne`ndoios cea mai
proeminent[ ﬁgur[ episcopal[ pe care biserica unit[
a dat-o `n cursul existen\ei sale poporului rom]n din
Transilvania...
O seam[ de `mprejur[ri `i determin[ s[ mute
centrul bisericii unite la Blaj (1737). Aici el se
statornice;te ca un adev[rat cititor de a;ez[minte,
lu]nd m[suri s[ se fac[ o re;edin\[, s[ se cl[deasc[ o
catedral[ , m[n[stire ;i ;coli, piatr[ fundamental[
pentru aceste institu\ii se pune `n 1741. (p.45-46).
Urm[ririle beneﬁce, renascentiste, se cunosc din
ceea ce ne-a dat celebra ;coal[ Ardelean[, `ncep]nd
cu 1780 c]nd iese la lumin[ o carte.
Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae, care dovedea, `ntr-o limb[ accesibil[

erudit[\iile vremii, latinitatea rom]niei, vechimea ;i
continuitatea ei ;i a poporului, descendent din vechii
daco-romani, - aceast[ gramatic[, elaborat[ de Micu
;i :incai, a ap[rut `n 1780 ca manifest al rena;terii
na\ionale. Dup[ ea, au urmat numeroase alte c[r\i
semnate de Micu, :incai, Maior, de poetul, istoricul
;i ﬁlologul erudit Ioan Budai - Deleanu, autorul
cunoscut azi al |inganiadei, epopee tragi-comic[,
dup[ modele ale antichit[\ii clasice ,,Istoria ;i
lucrurile și întâmplările românilor,, de S. Micu, dar
mai ales imensa Hronic[ a rom]nilor de Gh. :incai
;i ,,Istoria pentru `nceputul rom]nilor `n Dachia,,
de P. Maior restabilesc adev[rurile fundamentale
despre trecutul nostru istoric, subliniind romanitatea
;i continuitatea rom]nilor,
2.
reprezentan\i ai latinit[\ii orientale, care, rezist]nd
aici secole de-a r]ndul, contra tuturor vicisitudinilor,
aspirau s[ devin[ un ,, stat de cultur[ la gurile
Dun[rii,, cum Eminescu acum un secol, poetul care
a `n\eles mai bine dec]t to\i colegii s[i din junimea,
importan\a crea\iei ;i luptei :colii Ardelene ( `n
vreme ce Maiorescu ironiza nemilos pe :incai ;i
Maior. La `nceputul acestui secol, `ns[ un mare critic
ie;ean. G. Ibr[lianu, scria `n Spiritul critic `n
cultura roman[ (1909, cuvinte de mare pre\uire
pentru opera de rena;tere na\ional[, `nceput[ la Blaj
acum mult `nainte de dou[ secole> ,, Transilvania se
pune deodat[ `n fruntea culturii rom]ne;ti ;i pune
accentul culturii rom]ne;ti moderne. Din pricina
unirii unei p[r\i dintre rom]ni cu biserica ca panal[,
se `nﬁin\eaz[ ;coli rom]ne;ti - cea mai `nsemnat[ a
Seminarului din Blaj, - ;i se na;te posibilitatea
pentru rom]ni de a-;i trimite ﬁii distin;i la
`nv[\[tur[ `n Viena ;i chiar `n Roma, leag[nul
poporului rom]n> acolo ace;tia se adap[ la izvor, la
cultura latina ;i apusean[, - ;i odeea de latinitate se
`nt[re;te `n mintea lor p]n[ a deveni o idee ﬁx[.
Curentul latinist, `nceput `n Moldova `n veacul al
XVII-lea, rena;te ;i devine, ceea ce e foarte
important, o for\[ social[, un ferment de progres”
(p.9).
:coala Ardelean[, a vrut s[ ﬁe o mi;care ritual[
dar a fost o for\[ politic[, - c[ci ea a f[cut din istorie,
limb[, ;tiin\[, - difuzare `n rom]ne;te, prin zeci de
c[r\i moderne, la nivel european, multe scrise ;i `n
latin[ pentru `n\elegerea cu savan\ii lumii,
argumente ale drept[\ii progresului egal ;i pentru
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rom]ni. Antologia `n trei volume< :coala Ardelean[,
publicat[, Florea Fugariu, editorul Hronicii lui
:incai, con\ine m[rturii, unele inedite, concludente,
despre amploarea ;i dinamica ideologiei avansate,
;tiin\iﬁce, patriotice a acestui curant reprezentativ
pentru rena;terea romanit[\ii orientale, dornic[ s[
readuc[ limba ;i cultura na\ional[ la izvoarele
str[vechi ale umanismului latino-romanic, cu vechi
tradi\ii `n Ocidentul neolatin. D. Popovici, `n erudita
lui istorie literar[ din 1945< La Littérature
romanaine à l’epoque des Luminères (Sibiu) a
analizat
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moderne, trebuiau adaptate, rom]nizate ;i cuvintele
termenii tehnici, neologismele purt[toare ale culturii
moderne.
4.
Micu a `mbog[\it istoria, limba, cultura noastr[
modern[ cu idei, concepute, opere de nobil[
solidaritate pentru triumful drept[\ii ;i emanciparea
maselor de sub oprimarea feudal[< Idei pentru care
a luptat :coala Transilv[nean[ - spunea C.
Densu;ianu - au schimbat cu des[v]r;irea modul
nostru de a g]ndi, ;i lor le dator[m mult din
binefacerile de care ne bucur[m ;i cu care ne
r[sf[\[m ast[zi (Literarura rom]n[ modern[,
I.p.3). Fire;te, - dreptul la cultur[, la via\[ liber[, la
demintate ;i progres, pentru care au militat genera\ii
de ucenici al :colii Ardelene `n toate provinciile
rom]ne;ti, dup[ ce adev[rurile istoriei ;i ale limbii
s-au impus treptat prin operele dintru `nceput, a
fundamentat modernizarea vie\ii ;i a culturii, a
limbii, a `nv[\[m]ntului ;i a rela\iilor noastre noi pe
acest continent. Cu acel curent al rena;terii
na\ionale, pe care opera vast[ ;i at]t de original[,
erudit[ ;i artistic[ a lui Ion Budai - Deleanu, `l
ilustreaz[ pregnant, rom]nii, dob]ndind con;tiin\a
romanit[\ii lor, c[utam acum s[ se apropie de
civiliza\iile apusene - cum spunea Gh. I. Br[tianu,
acum patru decenii, aproape (Origines et formation
de l’unité roumaine, p. 193-194) ceea ce a fertilizat
spiritele, cultura ;i limba noastr[. Restabilirea
contactului direct `ntre cele dou[ arii ale romanit[\ii
a gr[bit emanciaparea poporului rom]n, `nnoirea
culturii ;i modernizarea limbii sale literare.
Ideile ;i scrierile `nv[\a\ilor ardeleni n-au r[mas
simple, specula\ii erudite, abstracte. :coala de la Blaj
a difuzat, de la mijlocul acestui secol al XVIII-lea,
odat[ cu mai mult[ ;tiin\[ ;i cultur[, odat[ cu
trezirea na\iunii rom]ne;ti la adev[rul istoric ;i la
respectul justi\iei, `ndemnuri la solidaritate social[,
peti\ii c[tre `mp[r[\ie pentru a-i ajuta s[ ias[ din
robie, abolind servitu\i nedemne de popoarele
Europei. R[scoala lui Horia a marcat la cap[tul
r[bd[rilor. Cruzimea acestora era pe m[sura puterii
lor absolute, dar rom]nii n-au renun\at la lupta lor
dreapt[.
La un secol dup[ inagurarea curentului luminist
la 1780, prin Elementa linguae a lui Micu ;i :incai,
un document de r[sunet european, scrie `n latine;te<
Supplex libellus Valacharum Transilvaniae din
1791 se adresa lumii, `n numele adev[rului istoric,
pentru drep[tatea unui popor str[vechi din jurul
Carpa\ilor, oprimat s[lbatic de cei veni\i aici s[-l
asupreasc[ ;i s[-l despoaie de ceea ce avea ;i de ceea
ce el crease de-a lungul secolelor ,,Jalba,, aceasta a
rom]nilor era cl[dit[ pe ideile iluministe ale ;colii
Ardelene desigur, inspirat[ de un patriot vizionar<

3.
pe larg implica\iile g]ndirii ;i militanitismului
acestei :coli dup[ ce ;i un savant italian ne d[duse
un istoric al curentului latinist. Ei au sus\inut nobila
demintate de rom]n, au instaurat un nou mod de a
g]ndi, derivat dintr-o mai bun[, cunoa;tere a originii
poporului ;i a limbii, Mario Ruﬃni, omagiind astfel
`n cuvinte alese meritele excep\ionale ale frunta;ilor
cita\i ai :colii Ardelene, `n cartea sa< La Scuola
latinista romena, 1780-1881, ap[rut[ `n 1941 la
Torino, `n plin r[zboi, voind s[ marcheze
ata;amentul s[u fa\[ de drepturile rom]nilor `n
Transilvania, provincie masacrat[ prin Dictatul
imperial de la Viena din august 1940, i s-au al[turat
atunci ;i al\i savan\i str[ini, `n acela;i spirit de
simpatie ;i obiectivitate istoric[< savantul suedez Alf
Lombard, ca ;i prietenul lui Titulescu ;i a lui Iorga,
Ed, Herriot, pre;edintele Camerei deputa\ilor
francezi, scriitor umanist, reputat, ;i mul\i al\ii.
Acum mai bine de dou[ decenii, acad. Werner
Bahner de la Berlin, consacra, un volum de studii
asupra modului ;i urm[ririi :colii Ardelene<
Con;tiin\a lingvistic[ ;i istoric[ `n literatura rom]n[
(Das
Sprach-und
dintre
1780-1880
Geschichtsbewusstasein in der Rumänischen
Literatur von 1780 bis 1880), volum care merit[ s[
ﬁe tradus la noi, `n ultimii ani de studii - au readus
`n actualitate, crea\ia ;i lupta acestei :coli, studii
semnate de D. Macrea, O. Papadima, Florea Fugarin
;i mai ales Ion Lungu, - :coala Ardelean[, cea mai
vast[ sintez[, asupra momentului de rena;tere
na\ional[, inagurat[, acum dou[ secole, de `nv[\a\ii
Blajului.
La temelia ei au stat m[rturiile istoriei, multe
pentru prima dat[ adunate din toate izvoarele
accesibile acelor studio;i ;i bibliotecilor din Viena,
Buda, Roma, pentru a restabili imaginea trecutului
daco-roman, stat de asemeni dovezile ﬁlologice
despre sacriﬁciul latin al rom]ne< idom romanic, din
aceea;i tulpin[ cu italiana, franceza, spaniola,
portugheza, limbi bine cunoscute Europei ;i culturii
universale, au stat `n traducerile ;i adapt[rile unor
c[r\i de ;tiin\[ `n care, odat[ cu ideile ;i no\iunile
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nou, `n Unirea (Perspectivele umanit[\ii), cu acceste
de speran\[ ;i optimism pentru ceea ce putea urma
dup[ r[zboiul cumplit, care se apropia de sf]r;it.
Spes caeca - speran\e oarbe `ns[, - pentru dictatura
stalinist[ (\ara `n teroare, mizerie, umilin\[... )

Inocen\iu Micu, care pusese temelia solidarit[\ii
rom]ne;ti prin apelul la istorie, limb[ ;i ;coal[ `n
limba poporului.
Gh. Laz[r, Eliade, B[lcescu, Cipariu, Pumnul,
B[rnu\iu au continuat ;i `mbog[\it ideile :colii
Ardelene, `n numele celor mai avansate principii
istorice, politice ;i culturale, `n numele drept[\ii
noastre, c[ci dreptatea este dreptate `n veac, ;i ea
trebuie s[ `nving[....

6.
Din nefericire, `n anii dictaturii comuniste s-au
ridicat contra Blajului mul\ime de pretexte ;i
primejdii de tot felul, pentru a anihila amintiri
istorice glorioase ;i drepturi legitime la pre\uire
istoric[.
Existau ﬁre;te opozi\ii ;i ostilit[\i care veneau din
doctrina sinistr[ a ateismului ;i nihilismului
retrogradat, din adversitatea fa\[ de tradi\iile
romanit[\ii, ale Bisericii unite cu Roma, ale culturii
umaniste promovate de Blaj. Foarte rar, ;i mai mult
`n t[cere, `n anonimat, s-au putut desf[;ura reuniuni
culturale, simpozioane ori conferin\e de interes
na\ional. Poate cea mai prestigioas[ a fost omagierea
lui Petru Maior la 150 de ani de la dispari\ia sa< 18241974. Am propus, cu acel prilej `nﬁin\area unui<
Muzeu al :colii Ardelene la Blaj,, ca m[rturie ;i
documentare permanent[ asupra istoriei noastre
spirituale, politice, de lupt[, pentru rena;terea
na\ional[ ;i continuitatea idealurilor umaniste ale
rom]nilor de pretutindeni, cu to\ii lega\i de
`nv[\[mintele :colii Ardelene. Am repetat `n pres[,
la radio ;i TV aceast[ propunere (anexat[ aici),
recent retip[rit[ `n excelenta revist[ de la T]rgu
Mure;< :coala Ardelean[ (1991 - 1993) condus[ de
prof. dr. Seraﬁm Duicu, actualmente secretar de Stat
la Ministrul Culturii, - deci `n m[sur[ s[ realizeze
acest primum desiderium al Rom]nilor.... Orice
ini\iativ[ `n acest sens este util[.
Antologia de fa\[ este `nc[ o m[rturie ;i un
omagiu pentru Blaj, pentru :coala Ardelean[ ;i
genera\iile ei de intelectuali devota\i culturii,
credin\ei, idealurilor umaniste care pot duce lumea
`nainte, care au sporit `ntotdeauna puterea de crea\ie
a oamenilor de bine. T]n[rul poet Eminescu avea
dreptate s[ scrie pe steagurile tineretului adunat `n
1871, la Putna, s[ pream[reasc[ pe :tefan cel Mare
;i nobila sa citire< Cultura este puterea popoarelor.
:i aceast[ carte este un act de cultur[ ;i o chemare la
solidaritate moral[ pentru fapte de bine.
Cititorii vor g[si `n ea `ndemnuri `nalte, lumina
adev[rului ;i credin\ea cea vie `n puterile spirituale
nesecatse al istoriei ;i culturii na\ionale.

5.
Et in Arcadia a ego .... Am fost ;i eu la Blaj, - nu o
dat[, am locuit `n Blaj un scurt timp< era `n toamna
sinistratului an 1940, c]nd \ara a fost sf]rticat[ prin
dictatul lui Stalin, cu pierderea Basarabiei ;i a
Bucovinei, apoi cu Dictatul de la Viena al lui Hitler,
care ne-a fr]nt `n dou[ Ardealul, pentru a-l da pe cel
de nord Ungariei. Refugiat de la Satmar, cu un
bacalaureat de prin rang pe \ar[, am poposit, ca
expluzat de ungurii lui Horty, la Blaj, cu g]ndul la o
dorin\[ a tat[lui meu< s[ m[ fac preot.... Destinul sa opus, pentru c[ au fost mai puternice vocile care
m[ cheam[, la Universitatea din Capital[, la
`nceputul lui noiembrie acelea;i an ...P[strez `nc[ o
amintire cald[ Blajului ;i st[ vie pe retna mea
imaginea Cet[\ii, privit[ de pe Hul[, cu acea cruce
care poart[ g]ndul la Eminescu cel de 16 ani, venit
s[ se `nchine umbrelor celebre ale Rena;terii
na\ionale, `ndemnat de `nv[\[tura dasc[lului s[i
Bl[jan Aron Pumnul< Te salut mic[ Rom[, a zis
poetul. Mul\umescu-\i Dumnezeule c[ m-ai
`nvrednicit s-o pot vedea,, ... stau `nc[ `n inima mea
amintirile mele de tinere\e, convorbirile acolo cu
eminentul episcop erudit Ioan Suciu, martir al
credin\ei, r[mas `n moarte anonim[ la Sighet, cu al\i
5 episcopi ai Bisericii unite de glorioas[ pomenire,
pentru ceea ce a f[cut pentru neam ;i pentru
credin\a cre;tin[. Biseric[ martir[, uitat[ de confra\ii
ortodoc;i, episcopi cinsti\i `n toat[ vremea, de toate
st[p]nirile vremelnice ale acestei \[ri chinuit[ ,,sub
teroarea istoriei,, cum spunea Mircea Eliade.
Neuitate zile ;i dialoguri cu Augustin Popa,
directorul revistei, Unirea, cea dint]i publica\ie citit[
pe care o aveam acas[ `n Sanisl[ul S[tmarului, tat[l
meu a fost delegat la Adunarea de la Alba Iulia, la 1
Decembrie 1918, o avea abonat[. Dialog ;i
`nv[\[minte de ﬁlosﬁe cre;tin[ cu prof. Ioan Micle,
prieten ;i corespondent al ﬁlosoﬁlor catolici francezi,
al lui Fr. Mauriac, - om de mare cultur[, de extrem[
modestie, g]nditor ;i autor laborios, original, - din
p[cate uitat `n lunga ;i silnica exprimare anticre;tin[
de o jum[tate de secol... Am petrecut apoi, aproape
4 luni, `n prim[vara lui 1944, la Blaj, de unde am
plecat `n Deta;amentul P[uli;, pe front - dar unde
am revenit pentru un mic concediu la Anul nou 1945
;i acolo, la Blaj, am apucat s[ scriu editorialul de An

Bucure;ti la Pa;ti 1933
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Nora Iuga
Cel mai frumos nume de iubit[ e POESIS
Premiul Poesis pentru OPERA OMNIA (2011)

Nora Iuga
citind la Poesis (1999)

Exist[ locuri ;i chipuri pe care nu le ui\i, de;i leai v[zut, s-ar putea spune accidental, pe parcursul a
83 de ani, o singur[ dat[. A;a nu uit la Berlin un
domn gras la o mas[ pe terasa unui local luxos pe
Kurfűrstendamm, m]ng]indu-;i c]inele cu talpa
piciorului gol, scos din sanda. Sau b[iatul cu fa\a
murdar[ de funingine care mi-a f[cut o reveren\[ `n
Grande Place la Bruxelles ;i mi-a spus “la reine”.
Exist[ locuri care r[m]n `n tine, devin ale tale, pritro secund[ de ne;ters. Impactul acesta trece dincolo
de aﬁnitate sau de `nrudire. De fapt toat[ via\a
noastr[ seam[n[ cu o strecur[toare prin care se
scurge p[m]ntul tot timpul ;i r[m]ne doar fructa
curat[ `n toat[ lumina ei. Iat[ ce g]nduri `mi vin `n
minte c]nd m[ g]ndesc la Satu Mare. O plimbare pe
strad[ `n fa\a unei libr[rii, unde se f[ceau prezent[ri
de c[r\i. Treceau oameni pe l]ng[ mine. Tineri,
b[tr]ni... limbi amestecate - german[, maghiar[,
rom]n[. Era o toamn[, o dup[-amiaz[ cald[. Cineva
spunea poezii... ;i m-am `ntrebat. Ce ora; minunat.
~n ce \ar[ m[ aﬂu? Alt[dat[, era seara t]rziu, `ntr-o

catedral[, un truver citindu-;i poemele... `nchideam
ochii. Sub candelabru ap[rea Jaques Brel ;i, de fapt,
era Cezar Iv[nescu. Era. Alt[dat[, `n aceea;i
catedral[, doi copii, ochi `n ochi, \in]ndu-se de
m]n[< Bobi\[ ;i Daria. ~ndr[gosti\i. Poe\i. Erau.
George Vulturescu i-a binecuv]ntat acolo, sub
candelabru, cu prima cuminec[tur[< premiul pentru
debut. Erau. Alt[dat[, dou[ reviste `nfr[\ite, dou[
v]rste ale visului sub acela;i nume, POESIS. O m]n[
de vis[tori zgribuli\i sub ploaie, ad[postindu-se
printre schele ;i vedre cu var `ntr-un vechi castel al
unui mare grof maghiar. :i iar ;oaptele poeziei,
strecur]ndu-se pe sub tocurile u;ilor, pe sub ﬁsurile
treptelor de lemn, ca ni;te mici ;op]rle speriate ;i
acela;i George Vulturescu neuit]nd pe nimeni ca o
gazd[ perfect[... ;i pe urm[, `ntr-o locand[ cu miros
`mbietor de sarmale ;i p[linc[ l]ng[ Muri, l]ng[
Ciupureanu, l]ng[ Diana Iepure... ;i Claudiu
b]ntuind printre noi, c[ut]nd un loc pentru poezie,
frumos ;i palid ca Toma Nour. “C]\i ani spui c[ ai,
Poesis?” “25.” “S[ cre;ti mare!”
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Geo Dumitrescu (1920 - 2004)
Premiul Poesis pentru OPERA OMNIA (1994)

”...Tăcerile, crispările și sincopele editoriale ale
antiliricului Geo Dumitrescu nu s-au datorat vreunei crize de
inspirație, ci unei recluziuni voluntare, pline de dramatism
interior, în fața hărmălaiei fals patetice a proletcultiștilor.
Deși spiritul său este teribilist și ironic iar nu contemplativ,
autorul LIBERTATII DE A TRAGE CU PUSCA nu a forțat
exigențele cadenței creatoare. A avut un destin reprezentativ
pentru așa-numita ”generație pierdută”, confruntată tragic cu
istoria și polemic cu stilurile și curentele literare
consacrate.Reacția sa contestatară și demistificatoare
împotriva purismului ermetizat și a lirismului grav meditativ
sau metafizic nu a fost întru totul demolatoare sau o simplă
extravaganță avangardistă, ci a vrut să revoluționeze
conștiința poetică, temele și limbajul poeziei. Intenția sa a
fost de a reda poeticității pulsul vital și de a o elibera de
trucurile ficționale și calofile, precum și de stările inerțioase.
Prin disponibilitatea alertării stărilor de spirit paradoxale, se
viza eliminarea conformismului sclerozat care a cuprins
societatea, creația și individul. Romantic prin structura cea
mai intimă a spiritului său, prin propensiunea spre visare și
spre demitizarea ironică, tânărul insurgent respinge acea
latură desuetă a romantismului lăcrimos și anemic și
avansează un proiect de ”secularizare a averilor
sentimentale”...
Vasile Spiridon, în Poesis, nr. 6-7/2005
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Marin Mincu (1944 - 2009)
Premiul Poesis pentru OPERA OMNIA - 2007
LA PONTUL AXENOS

”...Aici, redau butada pe care am lansat-o la
deschiderea de ieri a festivalului ”Poesis” - s-ar
putea să se intâmple exact ceea ce spuneam și
anume că gruparea Poesis să-și fi împlinit menirea
iar revista ce o reprezintă să ”obosească” și să lase
ștafeta altei grupări și altei reviste. Acest lucru nu
are nici o importanță,tot ceea ce spune revista lui
G.Vulturescu, manifestările culturale pe care le-a
condus 10 ani au intrat în istoria culturii și literaturii
noastre. Ce va mai fi nici nu mai contează. In ceea
ce privește scriitorii sătmăreni care au fost
recunoscuți ca făcând parte din această grupare
(recunoașterea lor depinzând chiar de recunoașterea
grupării) este normal ca aceștia să devină
individualități distincte și să se dezvolte ca valori
singulare care nu mai au nevoie de apartenența la o
revistă sau grupare literară.
Este ceea ce eu consider că se va întâmpla în
conformitate cu o evoluție firească a acesteia.”

(1944-2009)

Auzi cum leagănă vocile mării
neînțeleasa dulce chemare
rostogolind lumi în abis
și înălțând din moarte popoare
eu singur stau pe malul acesta
pustiit de barbarele cete
atâtea păsări plâng de milenii
valul mă bate în piept amețindu-mă
bruma iernii suflată peste ape
se rupe încet cu o șoaptă legănătoare
pierdut ca Ovidiu la marginea lumii
zadarnicul plânset mă doare
nimic nu mă mai apăra de-acum
plecat ca Orfeu în cântare
simt iarăși cum leagănă vocile mării
misterioasa dulce chemare
1968

(Zilele Poesis, Caietele Poesis nr.15/1999)

(Poesis, VI, nr. 1/61,1995)

Mircea Ionaș (subprefect), Romul Munteanu, Gheorghe Mihai Bârlea, M. Mincu, G. Vulturescu,
Mircea Muthu, Nicolae Prelipcianu, Aurel Rău, Constantina Băluță și Mircea A. Diaconu
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Ion Stratan
(1955-2005)
PORTILE
Iertați-mă, cei care m-ați iubit,
N-am fost demn de voi
E o lume,
o lume-nstelată
apoi?
Iertați-mă, cei care m-ați urât,
N-am fost demn de voi
E o noapte,
o noapte-nstelată
și voi?

Traduceri libere din Baudelaire

FRUMUSETEA
Frumoasă-s, muritori! Ca visul cel de piatră
Si sânu-mi unde Totul se sfarâmă pe rând
Făcut e să inspire poetului un rând
Etern și mut asemenea Naturii idolatre.
Domnesc în ceruri pururi, cum sfinxul ne-nțeles
Cu inima-zăpadă, albimi de porumbiță
Urăsc mișcarea bruscă ce strică-a mea matriță
Si a nu râde - veșnic- pe viață am ales
Poeții-n fața mării mișcări de suflet viu
Pe care-l pun ca mască la zeci de monumente
Vor studia cuvântul și muzica,de știu
Că am spre fascinarea acestor foi atente
Oglinzi desăvârșite ce re-nfrumusețează
Ochii ce-i port în mine ca pe-o stafie trează
(Poesis, nr. 6-7/2005)
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Ioan Flora (1950-2005)
Marele Premiu pentru Poezie ”Frontiera Poesis-2004, Satu Mare”
”...Flora nu experimentează, ci trăiește plenar oriunde s-ar afla. Infiripă comuniunea, se lasă crucificat de
ea, spre a cuprinde astfel cât mai mult, spre a se putea mai apoi desprinde, înălța, elibera în momentul deplin,
oferindu-se de îndată altei stări, altei clipe. Singularitatea lui este însă și una a avantajului culturii și istoriei
balcanice, reverberând straniu și extrem de proaspăt în limba română...”
Andrei Zanca, Poesis, nr. 6-7, 2005

CAFEAUA, O CATEGORIE ETICĂ
lui Radu Săplăcan

Cafeaua de aseară stă, neclintită, pe masa de brad.
Dar ce acută cormoranii aceia prin arini, când
bine știm că lupta decisivă se dă,
numai și numai,
între sălcii și valul nestins din măruntaiele lor?
Ce caută, așadar, cormoranii negri-verzui
într-o vale moartă?
O vom lua cât de curând în sus,
ne vom zburătăci înspre șesuri, iar acolo
iarna noastră de-acum
va fi o năprasnică adormire
nu,nu aducere aminte,
furnicătură,și-atât.
O vom lua cât de curând, precum prundișul,
la vale,
Masa de brad, cupa de frasin.
Cafeaua de-aseară o categorie etică.

Satu Mare - Ioan Nistor, Ioan Flora,
Dorin Sălăjan, Gheorghe Glodeanu (2005)

(2000, Valea Vaserului, 26 aug.)

Ioan Flora, Dumitru Păcuraru, G. Vulturescu, Cafeneaua Poesis, 2004.
86

decembrie 2019

REmEmbER - POEsIs ~n AnuL XXX

Poesis

Cezar Iv[nescu (1941-2008)
Premiul Poesis pentru OPERA OMNIA, 1996
”...George Vulturescu a făcut un lucru foarte
mare pentru viața literară românească,ca să aplicăm
acum, așa,un sigiliu final discuției noastre. A reușit,
dacă vrei, să-i readune pe scriitori la un loc. După
anii 90, când lumea scriitorilor era dezbinată (ca
toată lumea românească și politică și de toate
soiurile). Scriitorii nu aveau plăcerea să se așeze la
o masă și să dialogheze.El a avut această inteligență
și talent (pentru că îți trebuie și talent), pentru lucrul
ăsta, să-i așeze pe scriitori din nou la masa
dialogului și mai ales să-i readucă în țară toate
aceste nume pe care le-am enumerat, în fapt români
plecați în Europa, pentru că nu mai suportau
dictatura și care acum au revenit la matcă și care au
revenit într-un dialog de mare clasă,cu cultura care
i-a format și i-a pornit în lume...”

Zilele Poesis - 1994. Cezar Ivănescu,
Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon

(Cezar Ivănescu și Lucian Vasiliu, Dialoguri
televizate, Junimea, 2o13).
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Alexandru Lungu (1924-2008)
Premiul Poesis pentru OPERA OMNIA - 1999
”...Nu încape nici o îndoială că există un Dumnezeu al Poeziei, fără El nu s-ar fi născut nici Poesis, nici
Argo - și nu s-ar fi întâmplat întâlnirea noastră, peste munți și văi, ființând ca o punte de suflet printre stelele
prin care supraviețuim...”
(Scrisoare, 13 dec.1994)

INTREGIREA LUMINII
ghilotina de rouă
tăind văzduhul
departe noaptea de ziuă
în vreme ce ultima stea
se stinge-n zenit
îmblânzita răcoare
frăgezește iarba
în curgerea timpului
un freamăt nemărginit
adie văzul
și întregește lumina
(Poesis, nr. 8-9/2005)

Poesis - 1999. Constanța Buzea, Nora Iuga, C-tin Abăluță,
Michaela și Al. Lungu (Parcul orașului Satu Mare)

OGLINDA REGASITA
prins în mărăcinișul
unor stele străine
sub aura somnului
de mătrăgună
mă văd lunecând
pe luciul nenumit
al lacrimei căzute
de din susul visului
poate nu-i
decât oglinda negăsită
a timpului răsfrânt
(Poesis, nr. 9-12/2006)
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D. P[curaru
Nyiri Zoltan

Unul dintre cei mai importan\i arti;ti plastici
contemporani tr[ie;te la Satu Mare. Profesor la
Liceul de Art[ "Aurel Popp" a preg[tit sute de tineri,
unii dintre ei devenind arti;ti recunoscu\i, `n \ar[ ;i
str[in[tate.
Nyiri Zoltan este tot at]t de retras, de onest pe
c]t de dezinteresate sunt autorit[\ile locale de
pretutindeni fa\[ de art[, de cultur[ `n general.
Nu-i place s[ ias[ `n fa\[, nu d[ din coate.
Prive;te ;i el, precum al\i colegi de breasl[, pu\ini,
din ce `n ce mai pu\ini, la fenomenul deja generalizat
de promovare agresiv[ a amatorismului, prostului
gust, kitsch-ului.
Satu Mare, prin tradi\ie, nu a fost unul dintre
ora;ele ospitaliere pentru arti;ti. Cu toate acestea,
la ora actual[ sunt peste 140 de arti;ti, mul\i dintre
ei fo;ti elevi ai profesorului Nyiri, care s-au
profesionalizat urm]nd cursurile unor academii de
art[. Sunt `mpr[;tia\i pe toate meridianele lumii,
din Singapore la New York, din Budapesta ;i Paris
la Londra. Este posbil ca unii s[-;i c];tige existen\a
ca ;oferi de taxi sau sp[l[tori de vase.
Al\ii, mai noroco;i, lucreaz[ `n publicitate sau
galerii de arte, ca supraveghetori.
Aceea;i situa\ie se reg[se;te `n majoritatea
ora;elor de provincie. Arti;tii, ca ;i medicii ;i
inginerii, pleac[ din \ar[ ;i nu se mai `ntorc.
Care este situa\ia artei `n ora;ele de provincie?

To\i arti;tii dintr-un ora; la un loc, la capitolul
subven\ii din partea autorit[\ilor, nu fac c]t un
fotbalist de rezerv[ de la o echip[ din liga a doua sau
a treia.
Nyiri Zoltan, de;i lucreaz[ continuu, expune rar.
Nu scoate o lucrare din atelier p]n[ nu pune la
punct ;i cel mai mic detaliu.
Urm]nd canoanele neconstr]ng[toare ale
postmodernismului, dar care sunt, totu;i, canoane,
cu lec\ia bine `nv[\at[ a marilor experimente
artistice din toate timpurile, trece cu u;urin\[, pe
nev[zute, dintr-un registru `n altul.
Dac[ `n unele lucr[ri se simte delicate\ea unui
Cezanne, `n vecin[tate apare umbra unui Monet, ce
pare a privi peste um[r la p]nzele at]t de atent
lucrate, din care nu au fost uitate nici ramele, atent
alese.
Pictura lui Nyiri Zoltan aminte;te, pe alocuri, de
prospe\imea unui Henri Rouseau, dar ;i al unui
Gustav Klimt ceva mai juc[u;. Artisul are
capacitatea de a ﬁ el `nsu;i dincolo de orice model.
F[r[ `ndoial[, are modele, dar buna lui preg[tire
profesional[, m[iestria lui artistic[, `i permite s[
ascund[ inﬂuen\ele.
Pictorul, ;ef de promo\ie la Academia de Art[
din Cluj, nu-;i tr[deaz[ genera\ia, integr]ndu-se
perfect `n tendin\ele artei care a traversat ultimele
dou[ decenii ale secolului trecut ;i a intrat, cu team[,
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pe teritoriul necunoscut, plin de capcane, ale artei
secolului 21.
Aparent simple, tablourile sale,
purt[toare de simboluri, sunt traversate de un lirism
raﬁnat, re\inut, la limita abstractului, dar pe care-l
dep[;e;te prin recursul, prin `ntoarcerea obsesiv[ la
realitate, la o realitate palpabil[.
F[r[ s[ fac[ salturi bru;te, mereu atent s[ nu
produc[ ;ocuri emo\ionale, lucr[rile lui sunt
curajoase, linia este atent condus[, ob\in]nd "efectul
de perfec\iune" de care artistul pare s[ ﬁe obsedat.
Uneori chiar posedat. Nimic nu este la `nt]mplare.
De;i cu o evident[ tent[ suprarealist[, ﬁecare tablou
semnat de Nyiri Zoltan este lucrat ca un ceas
elve\ian, care trebuie s[ func\ioneze perfect, pentru

c[ ﬁecare secund[ `n plus sau `n minus poate atrage
dup[ sine o iminent[ castrof[.
P]n[ la urm[ orice perfec\iune devine
obositoare, `ns[ Nyiri reu;e;te s[ imprime lucr[rilor
sale o prospe\ime asemeni unor stropi de rou[
c[zu\i peste brot[ceii ascun;i `ntr-o iarb[ parc[ tot
mai cafenie, mai obosit[, mai "poluat[" de
sentimentul trecerii implacabile a timpului,
deopotriv[ de ap[s[tor ;i `ntr-un lini;tit or[;el de
provincie ca `n oricare mare metropol[
a
tumultoasei arte de `nceput de secol 21, `n care
timpul se m[soar[ uneori cu un ceas vechi, sau,
alteori, ;i mai r[u, cu un m[r mu;cat, ca un logo
Apple l[sat s[ se staﬁdeasc[ `n spatele unor gratii.
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