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Despre un sens religios al împlinirii

„Mircea Eliade este un om religios împlinit”. Cu aceste cuvinte îşi încheie Petre
Ţuţea cartea consacrată lui Mircea Eliade (Mircea Eliade. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Tudor B. Munteanu. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007). Dar să ne
înţelegem: religios ca unul care s-a pus în slujba sacrului, ferm decis şi cu dăruire
de sine şi a păstrat permanent credinţa că fiinţa divină arată calea oricui vrea să se
salveze de săvârşirea unor fapte dăunătoare vieţii şi liniştii sufleteşti.
Petru URSACHE
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Iulian MOREANU - Lecţia de amnezie

utorul e titrat în filosofie şi psihologie. Are şi studii de
Geologie şi Istorie. Dar e scriitor de raft superior şi,
prin urmare, un specialist în limba şi literatura
română. Se preocupă, mai încoace, de teoria literaturii. A început
să scrie proză de timpuriu sub imboldul lui Nicolae Velea şi
Mircea Nedelciu, debutează la Luceafărul (când nu era „de
dimineaţă”). Din motive personale a făcut o pauză nepermis de
lungă, pentru ca într-un timp, parcă neprevăzut, să apară cu
volumul de proză scurtă Ruleta mincinoasă, urmată de Cerbul
înstelat şi, după romanul Năvala norilor, să vină cu alte proze
scurte, două antologice: Am vrut să mor lângă tine şi Femeia care
credea că nu există. Îl hărăzisem pentru specia scurtă, pe urmele
lui Velea, până când apăru un nou roman, Exit care vine din proza
fantastică şi psihologică, în pas cu o mitologie modernă, a cărui
valoare s-a ridicat la înălţimea textelor scurte.
O proză fantastică gata să învingă „proza proaspătă” cum i se
spune. Şi pentru că volumul de faţă aparţine genului laconic, să-i
culegem câteva definiţii: „proză scurtă cu bătaie lungă”, „a spune
multe în cuvinte puţine”, „o ficţiune, un vis, o idee”, „esenţe tari
în sticluţe mici”, „experienţă de viaţă”, „puţine cuvinte şi intensitate” etc.
Lecţia de amnezie are ca erou pe acelaşi Cristian Anghel din
mai toate textele lui Iulian Moreanu. Colegul său de facultate (al
lui Cristian) îl invită pe profesorul dintr-o localitate semiurbană la
Institutul de Geografie din Bucureşti. Învăţământul, îi spune
colegul, „se duce de râpă”, lucru de care se convinge şi Cristian.
Funcţionase şi într-un sistem şi acum în altul, cel actual. Compară,
analizează, mintea îi ajunge tabula rasa: „Cum să înţeleagă un
elev care se uită nestingherit la clipuri porno în timpul orei şi dă
sms-uri, că bătrânul din faţa clasei, pe când era de vârsta lui, a
avut un coleg care a fost exmatriculat la un liceu din altă localitate, numai că a venit la şcoală cu o revistă sin RFG în care era
fotografiată o fată din profil, făcând duş? Resemnarea şi neliniştea ajung la punctul culminant când un elev recalcitrant îl pune
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într-o situaţie batjocoritoare. Aici nu mai e vorba de satiră, ci de
crasă nelegiuire. Se recreează o lume anormală sub zodia absurdului. Preferinţa pentru misterul din realitate ţine de senzaţional. De
regulă finalurile sunt echivoce, deschise – ca forme ale misterului.
Iulian Moreanu are preferinţă pentru modul stilistic al amânării
şi un fel de a crea suspansul. Aşa se întreţine surpriza şi insolitul.
Imaginarul se întâlneşte intim cu cea mai probabilă realitate, fie ea
şi una dintr-un film recent, Fata cu braţele crestate. Fierul unei
umbrele răsturnate îi pătrunde unuia în ochi, dar vede exact. Se
întâmplă lucruri ciudate cum e acela cu fata puberă de la autoservire, plină de cicatrice prin automutilare. Îşi secţionează braţele cu
lama, stârnindu-i curiozitatea lui Christian care insistă să afle
motivul. De ce? Din cauza unei iubiri? Secretul e menţinut
îndelung după principiul amânării, iar finalul amplifică surpriza.
Ea pleacă la mare, e salvată de la înec de un „poet”, deşi Cristian
Anghel visase că el salvase acea frumuseţea „ca o antică sculptură
de marmoră”.
Finalul prozei e greu descifrabil: „Maşina era acoperită cu un
strat de praf fin. Doar ce am deschis portiera şi în spate am auzit o
voce: - Domnule Anghel, sunteţi amabil? Aş vrea să vă pun câteva
întrebări. Sunt… Nu era nevoie să se prezinte. M-am întors şi, da:
în faţa mea stătea ofiţerul Cernea”. Acţiunea din Îngerul chirurg se
petrece la spital. Dr. Stoian, excelent chirurg, fost elev la liceul din
oraş, e preţuit dema toată lumea. Îi prescrie lui Cristian o tumoare,
dar el este „de un calm de-a dreptul mineral”. Stările prin care
trece un bolnav sunt văzute de un ochi de specialist în psihologie.
Experienţa spitalului se întruneşte cu experienţa religioasă şi cu
moartea bătrânului pletos.
Cea mai bună (şi mai întinsă) proză din volum este Tricoul de
campion despre un campion naţional şi european de box.
Întâmplător, în decembrie 1989 se afla la Intercontinental, e rănit
superficial şi trece printr-un calvar ambiguu, pe de o parte i se
oferă certificat de revoluţionar pe care nu şi l-a dorit şi beneficiază
de alte avantaje, pe de altă parte ajunge un denunţător public al
strâmbătăţilor postdecembriste, declarat nebun şi expus consecinţelor, e bătut de două huidume, ca avertisment. „Ajuns în camera
sa, Vlăduţ s-a spălat, şi-a aşezat în aceeaşi pungă de plastic, alături
de tricou, câteva diplome, medalii şi cupe de la competiţii mai
importante apoi s-a tot gândit de ce va face mâine
A fost găsit peste câteva zile de doi băieţi dintre cei care când
şi când veneau şi deschideau anumite uşi din fostul cămin de
nefamilişti, aducând sau luând ceva din ele.
I-a alarmat duhoarea ce răzbătea dinspre camera în care
aflaseră că stătea un individ despre care se spunea că pe vremuri
sau cam aşa ceva şi care ratase din cauza băuturii”.
La deschidere anului şcolar, se ţin conferinţe lozincarde,
patetice, care culminează cu discursul de două ore al ilustrului
Conducător, bâlbâit dar cu recuzita propagandistică aplaudată
frenetic.
Cei doi iubiţi, Cristian şi Florentina, apolitici, iau o atitudine
distantă, până când, la absolvire, fata ajutată de un părinte sus-pus
e repartizată în funcţii partinice tor mai înalte. Cei doi s-au
despărţit, parcă irevocabil. La o întâlnire, unde limbajul partidului
domină, tovarăşa Florentina are dreptul ca cel mai important
invitat să tragă concluzii. „Dragul meu Cristian, începu Florentina.
În cei patru ani cât am fost colegi de Facultate, deşi nu ţi-am spus
niciodată şi nici nu ţi-am dat de înţeles, te-am iubit enorm
(aplauze). Ca o nebună (aplauze). Peste limite (aplauze).
Mâncarea de la cantină avea un gust mult mai bun doar pentru că
erai lângă mine. Filmele, chiar şi cele mai mediocre, văzute
împreună cu tine păreau pretendente la Oscar.
Cursurile erau mai digerabile şi mai uşor de înţeles când
stăteam alături, în aceeaşi bancă. Am luat mereu 10 la examene
când ştiam că mă aştepţi afară, lângă uşă (…) Dar azi, pentru că
te-am întâlnit şi sunt convinsă că toate temerile mele au fost
prosteşti şi de fapt nu am făcut decât să pierdem nişte ani care ar
fi putut fi plini de frumuseţe şi iubire, aici şi acum, de faţă cu
atâţia martori te întreb cu dragoste şi umilinţă: Cristian, vrei să
fii soţul meu? Urmă un ropot de aplauze care păreau a nu se mai
termina, însoţite de un prelung „da…” ieşit din piepturile sutelor
de elevi”.
Impresionează, cum am mai arătat, modul strict propriu de
infiltrare a miraculosului în cotidian, apariţiile şi dispariţiile
misterioase, ambiguităţile hitchcociene, tehnica „perdelelor de
fum”, intrigile şi momentele dramatice dominate de tensiune,
naraţiunea cu ocolişuri etc. Şi mai trebuie aplaudat în scrisul lui
Iulian Moreanu scriitura de-o specială acurateţe.
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Gheorghe GRIGURCU

/ „Melancolie în faţa unei clepsidre”

În anii tineri iluzia e cea care ne îngăduie a ne distanța de real
(spre a-l putea dori cu ardoare), acum deziluzia e cea care ne îngăduie
a ne distanța de real precum o banală profilaxie.
•
Frumusețea în opera de artă, conform unei vorbe celebre, „o
promisiune”? Desigur, dar o promisiune sine die.
•
Scriptor. Tulburătorul sentiment al selecției. Selecția ca jertfă
profană. „Dacă ai ști ce arunci, ai admira ce păstrezi” (Valéry).
•
Îmi amintesc de ironia cu care Ovidiu Cotruș îmi povestea
despre relațiile sale cu Mircea Zaciu. Ca student mai tînăr cu cîțiva
ani, cel de-al doilea se ploconea de la distanță în fața celui dintîi,
socotit un fel de guru al studențimii. După ieșirea lui Ovidiu Cotruș
din închisoare, Mircea Zaciu, coșcogeamite prof. univ., se făcea a nu-l
vedea…
•
N-ar putea fi socotită la urma urmei poezia ca o onorabilă
continuatoare a alchimiei? Ultima precum o „întîlnire a imanenței cu
transcendența”, „confruntare a celor două materii opuse, apa și focul”,
„artă a densificării subtilului și a rafinării densității” (Jean Bies).
•
„Acest proces de evoluție a conștiinței de sine – sau, mai curînd,
de evoluție a conștiinței limbii – are teoretic ca țel ceea ce am putea
numi la poésie pure. Cred că e un țel care nu poate fi niciodată atins,
pentru că socotesc că poezia e poezie numai atîta vreme cît păstrează
o oarecare «impuritate» în acest sens: adică atîta vreme cît subiectul
e prețuit pentru el însuși. Abatele Brémond, dacă l-am înțeles bine,
susține că la poésie pure este un element indispensabil pentru a face
ca poezia să fie poezie, dar că nici o poezie nu poate consta doar din
la poésie pure. (…) Trebuie să avem grijă să nu spunem că subiectul
devine «mai puțin important». E mai curînd vorba despre o altfel
de importanță: subiectul e important ca mijloc; scopul este poemul.
Subiectul e făcut pentru poezie, nu poezia pentru subiect” (T. S. Eliot).
•
Caracterul insolvabil al unui mare ideal.
•
X simulează și atunci cînd ne asigură că nu simulează, și atunci
cînd recunoaște că simulează.
•
Dintr-un film: „Evenimentelor mici le place să le bîrfească pe
cele mari, cum spune un proverb chinez”.
•
Dispoziția senină pe care o ai uneori („nimic rău nu se poate
acum întîmpla”) e produsul unui real favorabil sau induce ea realului
un atare sens pe răspundere proprie? Întrebare deschisă.
•
Hazardul: uneori opoziție disperată la Neant.
•
„Mai multe sculpturi din bronz și gravuri realizate de Salvador
Dali au dispărut dintr-o galerie din Stockholm în urma unui jaf
comis la sfîrșitul lunii ianuarie. Galeria Couleur, situată în districtul
rezidențial Ostermalm din Stockholm, găzduia o expoziție dedicată
lui Dali (…). «Operele valorau între 200.000 și 500.000 de coroane
suedeze fiecare. Așadar este vorba despre o sumă destul de mare. E
îngrozitor», a declarat patronul galeriei, Peder Enstrom. Lucrările lui
Dali reprezentau un împrumut din Elveția” (Historia, 2020).
•
Speranța: accepția pozitivă a neîmplinirii. Nu putem dori decît
ceea ce ne lipsește.
•
Medităm pentru a ne confirma în ceea ce suntem. Visăm pentru
a ne proiecta în ceea ce nu suntem.
•
Un crocodil înghite pietre pe care le păstrează în stomac tot
timpul vieții, ele putînd atinge 10 la sută din greutatea sa.
•
„Librăria Lello din Porto, care în urmă cu patru ani era în pragul
falimentului, primește acum peste un milion de turiști anual, după ce
s-a extins zvonul că ar fi fost sursa de inspirație pentru Flourish &
Blotts, locul de unde Harry Potter își cumpăra cărțile de magie. Librăria
a devenit super-profitabilă: vinde bilete de intrare pentru turiști veniți
din toată lumea, dar nu ca să cumpere cărți, ci ca să-și facă un selfie și
să plece acasă cu suveniruri kitsch. După ce a servit ca model pentru
o librărie fictivă, librăria a ajuns astăzi propria ei imitație. E aici o
anume morală a ficțiunii” (Dilema veche, 2018).
•
Comportamente. X e atît de modest, încît devine timid. Y e atît
de ambițios, încît devine la rîndul său timid.
•
Scrii pentru a fi tu însuți, același în tine și în afara ta. Ființa cum
o depoziție a lumii, lumea cum o depoziție a ființei, deopotrivă.
•
Cel mai vîrstnic scriitor pe care l-am văzut cred că a fost
Alexandru Cazaban. Îl întîlneam la Casa Scriitorilor, cînd devenisem
ditamai student la Școala de literatură, eu de 18 ani, el de 80 și.
•
„Poetul liric este complet liber, întrucît el însuși, cu interiorul
lui, își devine subiect de tratare, și nu ocazia exterioară ca atare,
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făcînd din această cauză să depindă numai de felul său subiectiv de
a vedea și de dispoziția sufletească poetică a sa, care anume laturi ale
subiectului și în ce succesiune și asociere să fie înfățișate. (…) Aici,
în interioritatea sa subiectivă, omul își devine lui însuși opera de artă”
(Hegel).
•
Copilăria, un extraordinar prilej al recunoștinței noastre
anticipate față de Providență, indiferent de tot ce urmează a ni se
întîmpla.
•
4 octombrie, Ziua internațională a animalelor, patronul său
fiind desigur Sfîntul Francisc de Assisi.
•
Provincia, un ținut ce pare obosit din naștere sau e aici o
oboseală blajină, caritabilă a timpului însuși?
•
Moralistul, „un estet al sufletului” (Jean Cocteau).
•
Îl admiră atît de mult pe X, încît nu-l mai poate iubi. Admirația
circumscrie un suprafiresc profan, pe cînd iubirea e o punte de legătură
între ființe a firescului sacral.
•
„Incredibil! Pensionara britanică Feisty Iris (80 de ani) se
mărită cu egipteanul Mohamed Ahmed Irbriham (35 de ani). Ei
s-au cunoscut pe rețelele sociale și s-au îndrăgostit la prima vedere.
«Mahomed nu urmărește banii mei, fiindcă trăiesc numai dintr-o
pensie modestă. Nici de pașaportul britanic nu are nevoie», a declarat
Feisty Iris” (Click, 2020).
•
Senectute. Tot mai rece viața intrată în iarnă: un mare țurțure de
gheață gata să cadă, să se transforme în așchii de infinit.
•
Sclav al condeiului, oare nu ți-e dat să mai ajungi vreodată
libert?
•
„Lucrurile importante se petrec astăzi în abstract și cele fără
importanță în viața reală” (Robert Musil).
•
„Richard Wagner, dacă-l evaluăm din unghiul importanței sale
pentru Germania și pentru cultura germană, rămîne un mare semn de
întrebare, o nenorocire germană poate, un destin în orice caz: dar ce
contează? Nu este Wagner mult mai mult decît un eveniment german?
Mi se pare chiar că aparține mai puțin decît oricui Germaniei; acolo
nimic nu a fost pregătit pentru el, întreg tipul lui este, pur și simplu,
ca un străin pentru germani, straniu, neînțeles, de neînțeles. Oamenii
se feresc să recunoască acest lucru: prea sunt blajini, capete pătrate,
prea germani. (…) Spiritului german i-au lipsit întotdeauna, sub aspect
psihologic, finețea și darul divinatoriu. Astăzi, cînd stă sub presiunea
puternică a stilului patriotard și a autoadmirației, spiritul german se
îngroașă și se vulgarizează văzînd cu ochii: cum poate atunci să fie în
situația de a înțelege problema Wagner?” (Nietzsche).
•
Tăcere închisă în zgomot cum o vietate într-o scoică.
•
Luciditatea pare mai permisivă decît afectul la tinerețe și la
senectute, dar nu și la maturitate.
•
S-a stabilit că România e cea mai mare consumatoare de zahăr
în comparație cu celelalte țări europene (30 kg. pe cap de locuitor,
anual).
•
Melancolie în fața unei clepsidre. Trecutul nu devine totdeauna
viitor, viitorul nu devine totdeauna trecut.
•
„În creația artistică este vizibil tragismul oricărei creații –
neconcordanța între intenție și împlinire. Intenția oricărui act creator
este nemăsurat mai amplă decît orice împlinire a sa. Dar acest lucru
s-a arătat nu o dată. Intenția oricărui act creator este edificarea unei
alte existențe, unei alte vieți, pătrunderea prin «astă lume» către o
altă lume, trecerea de la lumea haotic-apăsătoare și desfigurată către
cosmosul liber și sublim. Intenția actului creator-artistic este teurgică”
(N. Berdiaev).
•
Relația Dumnezeu-om, neexcluzînd proba de foc a Răului,
poate cuprinde strategia unor așa zicînd concesii reciproce în vederea
unei mîntuitoare „colaborări”: Dumnezeu descinde pentru a fi mai
aproape de natura ființei umane, după cum omul se înstrăinează de sine
pentru a fi mai aproape de făptura divină. „Iată că Tu te afli înăuntrul
meu, iar eu în afară” (Sfîntul Augustin).
•
A. E.: „Un Cineva care, iată, seamănă cu tine mai mult decît
semeni tu însuți”.
•
Într-atît deprins cu anxietățile, încît starea de calm i se pare o
impostură.
•
Algolagnie: legătura între plăcere și durere.
•
Senectute. Uită tot ce a știut și încă ceva pe deasupra.

•
„O sursă de inspirație pentru o proză cu ceva realism magic:
patru albine au intrat în ochiul unei femei, au început să locuiască
acolo, ca într-un stup, și să se hrănească cu lacrimile ei. Un doctor din
Taiwan i le-a scos și a spus că e un caz unic în lume. De acum încolo
fata n-o să mai poată face nimănui ochi dulci” (Dilema veche, 2020).
•
Din spusele lui Petre Țuțea: „Sîngele vărsat taie întotdeauna
asemenea unui cuțit”.
•
Senectute: ambiția din unele zile de-a te simți „bine” e riscantă,
întrucît cea mai ușoară contrarietate te poate dezechilibra mai grav
decît dacă te-ai afla pe un trend al indiferenței.
•
Scriptor. Poți fi nou doar retrăind intens, decisiv, vechiul.
•
Morala subsecventă artei: încrederea artei în sine.
•
„Nu avem decît tîrziu curajul a ceea ce știm” (Camus).
•
„Pentru că îi este cu neputință să înfrunte lumina zilei, bufnița
este simbolul tristeții, întunericului, singurătății și melancoliei. În
mitologia greacă, ea este interpreta lui Atropos, aceea din cele trei
Parce care retează firul destinului. La egipteni, bufnița reprezintă frigul,
bezna, moartea. În iconografia hindusă, bufnița este uneori atribuită lui
matri (mama) Varahi, fără ca semnificația ei să poată fi însă precizată.
În China antică, ea simboliza principiul yang și chiar excesul de yang
care se manifesta la solstițiul de vară, și era identificată cu toba și
cu trăsnetul. Avea, de asemenea, legătură cu atelierul fierarului” (Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant).
•
Senectute. Nume pe care le-ai uitat, dar care uneori îți apar
brusc în memorie aidoma unor obiecte luate de o apă curgătoare, care
se scufundă, revenind cîteodată la suprafață pentru a se scufunda din
nou. Prea adesea pentru totdeauna.
•
A. E.: „Cum e mai bine: trufaș în fața oamenilor și umil cu sine,
sau umil în fața oamenilor și trufaș cu sine”?
•
Te compromiți lesne prin slăbiciunile cărora nu le poți face
față. Cele pe care le stăpînești devin nu o dată factori de autoritate.
•
„Dan Bittman a primit 11.000 de euro de la Primăria Sectorului
5 să prezinte o sindrofie publică. Spre comparație, cam asta e suma
cu care este plătit un cercetător premiat cu Nobel ca să susțină o
conferință” (Dilema veche, 2018).
•
Viciul: o caricatură a libertății. Sau, mai tolerant, o libertate
infirmă, care nu mai poate umbla.
•
„Înțelepciunea este lipsită de pasiune. Dimpotrivă, Kierkegaard
numește credința o pasiune. Religia este, ca să spunem așa, adîncul
liniștit al mării, care rămîne liniștit oricît de înalte ar fi valurile. «Nu
am crezut mai înainte niciodată în Dumnezeu.» - Aceasta o înțeleg. Dar
nu și: «Nu am crezut mai înainte cu adevărat în El»” (Wittgenstein).
•
Confesiunea: o expresie a excesului de energie intimă,
acumulată în vederea inevitabilului, interminabilului conflict cu lumea.
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,,Călătoria în realitate are loc înlăuntrul nostru.”

/

NR. 63,august 2021

VOCI DIN EXIL

I

Adrian Dinu RACHIERU

/Ilie Constantin, un „exilat atipic”

lie Constantin a avut „neşansa” unei rapide afirmări, cum s-a tot
repetat. A apărut ca un poet aproape format, cucerind o timpurie
notorietate, vădind „pricepere tehnică” şi iscusinţă versificatorie,
scria o voce grea în acei ani (Paul Georgescu, în Gazeta literară, 1960).
Dar dibuirile sale lirice fuseseră semnalate de capriciosul Miron Radu
Paraschivescu (la Poşta redacţiei, în România liberă, 1957), când junele
condeier, sub vremelnicul pseudonim Gino Stella, stârnise aprecierile
entuziaste ale maestrului, admirând o „imaginaţie lirică de bună
calitate”. Şi Al. A. Philippide, semnând Prefaţa volumului său de debut
(Vântul cutreieră apele, 1960) indica „un simţ al echilibrului şi al măsurii”, fiind vorba, retrospectiv, de o poezie „bine aşezată în sine” (cf. I.
Negoiţescu). Sau, cum spunea mai târziu N. Balotă, citind Fiara (o
antologie de autor), poetul se dovedea „un ales al cumpenei”, în pofida
repetatelor descumpăniri, a vocaţiei artizanale (reluând exigent şi
rescriind cu „încântare rece”, notase N. Manolescu), a unui intelectualism aseptic, plutind în atemporalitate, confiscat de rigoarea formală.
După ce, la începuturi, obedienţa ideologică îşi ceruse tributul, abia
Clepsidra (1966) dovedea o anevoioasă „desprindere” de melopeea
realist-socialistă. Or, comentariul lui Ilie Constantin (pe propria-i
„răspundere şi iluzie”), necruţător, vădea chiar, pe alocuri, voluptatea
autoflagelării (cf. Maria Postu).
Bineînţeles, şi triada şaizecistă, „la pachet”, de succes fulgerător
(Nichita Stănescu, Cezar Baltag şi Ilie Constantin) acceptase comanda
socială; de unde şi nedreptul tratament egalizator aplicat, urmând reţeta
consensului poetic, când, de fapt, fiecare îşi urmase calea proprie. Cu
deosebire, Ilie Constantin, „dispărut” la câţiva ani după „bulucirea de
tip maoist” (din 1971). Beneficiind, în două rânduri, de o bursă la
Perugia, mijlocită de profesorul Bruno Arcurio, italienistul Ilie
Constantin vrea să cunoască, din interior, lumea liberă. Îşi va oferi, la
sfârşitul anului 1973, un ocol parizian, va cere azil politic şi, fără a
miza pe cartea disidenţei, funcţionând o vreme ca paznic (réceptionnaire) într-un parking subteran (faimosul garage), îşi va „secţiona”
destinul. Primit cu prudenţă glacială sau indiferenţă de vechiul exil
(învolburat, se ştie, de ţeluri politice), îşi suspendă cariera în anii
subterani; îşi pierde statutul social de scriitor („soclul” bucureştean,
clădit pe merite literare), dar va citi cu înverşunare, îşi va perfecţiona
limba, supravegheat de Sponsa, soţia franceză. Încât, „exilul din exil”
i-a priit; vor trece, însă, ani până când se va angaja, ca responsabil
stilistic, la revista L’Armement (a Ministerului Apărării), tipărind cu
hărnicie şi fiind premiat pentru romanul-basm La chute vers le zénith
(Gallimard, 1989), în care Lucian Raicu văzuse „un roman despre exil”.
Aflând în Liana Cozea o răbdătoare „conducătoare de mărturisiri”,
grijuliu cu pre-posteritatea (cum însuşi se amuza), Ilie Constantin (n.
16 februarie 1939, la București) se confesează. E vorba de o convorbire-eseu (Alergând în sânul mirajului, Limes, 2016), recapitulând
întâmplările prin care a trecut „un exilat atipic” (cf. Al. Călinescu), fără
stofă de combatant, reîntors în ţară după o lungă înstrăinare, la trei ani
de la „tumultul revoluţionar” decembrist; şi care, trecut pe lista
„fugiţilor”, dispăruse din literatura română! E de înţeles această febră
recuperatoare. Poetul, cândva „un mascul încrezut” (în ochii lui Victor
Felea), trecut prin munca de jos în anii parizieni, ca scrib subteran,
gustă acum pacea căminului, într-o „solidaritate crepusculară”, alături
de Doamna Mihaela şi vrea să revină în forţă, ivind volume în avalanşă.
Ca dovadă, o solidă antologie poetică apărută în 2014 (Nava ancorată
pe colină / Le navire amarré sur la colline, prefaţată de Al. Călinescu şi
postfaţată de Eugen Negrici) şi masivul volum Profunzimea suprafeţelor (Editura Muzeul Literaturii Române, 2014), o antologie severă a
comentariilor critice risipite de fostul nume-vedetă al anilor ’60, un
interpret avizat, regretat tacit după „dispariție”.
Cum Liana Cozea nu ezită a pune întrebări incomode, Ilie
Constantin răspunde cu spirit camaraderesc, cu eleganţă şi sinceritate,
încercând a lămuri chestiuni controversate. Era, în anii tineri, „un
electron liber” şi o călătorie în Deltă, ca reporter (autopropus) al
Scânteii tineretului, îi dezvăluie „obsesia fertilă a ţărmului”.
„Împachetat”, în toamna lui 1960, în acel faimos trio poetic, alături de
Cezar Baltag şi Nichita Stănescu, invocă o admiraţie respectuoasă, cei
trei acceptându-se fără trufie; dar şi mâniosul articol (ca epistolă
publică) al mentorului Miron Radu Paraschivescu, blamând „înhăitarea”. Laudă „complotul de bunăvoinţe” al acelor ani şi deplânge
„complicitatea fertilă” pierdută, acea alianţă dintre scriitori şi cititori pe
suportul unui „mic limbaj codat”. Şi observă că Nichita, de pildă,
„incapabil de a se servi de realitate”, propune nu o poezie onirică, ci o
aventură lucidă. Se apropie de creaţiile celorlalţi cu o bucurie „ţinută în
frâu”, căutând, îndeobşte, afinii. Trasează interesante paralele livreşti,
de la urgisitul Macedonski la uitata Florenţa Albu şi e convins că poezia
scapă „anchetei ştiinţifice”. Scrisul rămâne, însă, un vector existenţial,
o justificare în faţa „tribunalului” posterităţii. Iar poezia, „un dicteu din
înalt”, purtând lamentaţiile Fiinţei, „i se dăruie sau nu”. Poate fi
convocată voința, forțând inspirația? – se întreabă obsesiv. Dar interesul
pentru „poezia celuilalt”, ne lămureşte Ilie Constantin, priveşte nu doar
pe alţii, ci şi Dublul poetului; fiindcă „e Cineva-Ceva în spatele tău”...
*
Cele „două vieţi” ale lui Ilie Constantin, perioada românească, cu
un start mai mult decât promiţător şi apoi, din 1974, exilul francez, se
regăsesc, prin orânduirea cronologică a producţiei lirice, în antologia
Plata luntraşului (1999), organizată – la rându-i – în două secţiuni:
Ţărm anterior (1956-1973), respectiv Literatul barbar (1974-1998).
Sub un „titlu ridicol” (crede Marian Popa), poetul, credincios unor
teme, dar sever cu sine, îndeosebi cu piesele din tinereţe, alterate de
retorism, vehiculând ticurile epocii, invocă regresiunea, căderea,
extincţia. Un travaliu purificator, interesat de estetizare, descoperind că
„alergarea în sus”, „mântuitoarea” spirală au fatale tangenţe cioraniene,
ancorând în formula unei „disperări şlefuite” (cf. Daniel CristeaEnache) în drumul spre increat. E, de fapt, aici, o veche obsesie a celui
care, recunoscând că trupul e acum o „epavă sfărâmată”, pornea la
drum cu mari speranţe. Fiindcă, în 1960, încă student, având lumea „la
picioare”, Ilie Constantin debuta în colecţia Luceafărul cu placheta
Vântul cutreieră apele, construindu-şi şi o solidă carieră (redactor la
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Scânteia, Studioul cinematografic Bucureşti, Luceafărul). Va părăsi ţara
în 1973, după ce mai publicase câteva volume, afirmându-se şi ca
prozator, eseist şi, îndeosebi, ca un excelent comentator de poezie,
susţinând o cronistică febrilă la România literară şi Luceafărul.
Într-un serial de ecou, dedicat generației ’60, ca „mit moșit și abil
întreținut de propaganda comunistă”, cum ne asigură justițiarul Jean
Dumitrașcu (v. Cafeneaua literară, nr. 6/2021, p. 8), aflăm că exodul
lui Ilie Constantin – un pionier al generației – ar fi însemnat „decesul
său scriitoricesc”; poetul „n-ar rezista estetic vremurilor”, ceea ce – bemolează autorul – n-ar justifica „ștergerea lui din vreo istorie”.
Gheorghe Grigurcu, dimpotrivă, nota că „reîntâlnirea” cu Ilie
Constantin (v. Fără pieirea unei desprinderi, Junimea, 2019) i-ar fi
provocat „o emoție admirativă”, creația sa, de mare originalitate,
neavând „nimic comun cu vârfurile” acelei generații, zisă „a socialismului” (după botezul lui M. Gafița), pornind în lume „sub semnul
revoluției” (titlul volumului colectiv, din 1957).
Dincolo de şablonul generaţionist al începuturilor (epoca fiind populată cu notorietăţi gonflate), poemele lui Ilie Constantin respirau un
calm clasicizat, respectuos, cu adieri neomoderniste, aşternute pe o
„pânză visătoare”. Contemplativ, peisagist impersonal, abordând teme
„verificate”, impregnate de o muzicalitate difuză, autorul volumului
Desprindere de ţărm (1964) îşi anunţa cumva intenţiile. Îndemânatic
prin tehnică, probând de pe-acum suferinţa estetică, visând, aşadar, la
perfecţia formelor, el vesteşte „desprinderea”. Caligrafia, reveria, acea
„rigiditate cvasiparnasiană” (amintită de Ion Pop) trebuiau să câştige în
dramatism. În Coline cu demoni (1970) aspiraţia evaziunii se insinuează,
rigoarea versificaţiei fiind tulburată / „dereglată”; destinul e resimţit „ca
pe-un arest”, „conturul singurătăţii” şi iubita-monadă suportă şocul
defazării: „Te iubeam cu ochii mei de douăzeci de ani, / tu întorceai
spre mine ochii vârstei noastre”. Impulsurile imaginative iau notă de
uzura biologică, încercând să împace contrariile într-un real clorotic,
fidel unui estetism de seră („eter cu îngeri”, „relief de cretă” etc.).
Anunţând, însă, latenţa (scara, trepte, cupola şi, apăsat, golul). De fapt
formula sa lirică ar propune, de pe o parte, erupţii de nesigurantă,
incertitudine, „vacarmul de singurătate”, altfel spus, haosul interior
(îndiguit), tulburând peisajul; şi, pe de altă parte, cuminţenia „clasică”,
cenzurativă, lăsând senzaţia unui lirism stagnant şi strecurând, poate,
chiar ideea abandonului. Gheorghe Grigurcu a definit exact tensiunile
acestui poeta artifex: Ilie Constantin este un „fervent al formei”,
denunţând tocmai criza formei. Meşteşugul său scriptic, indubitabil,
tehnicismul (suficient sieşi, părelnic) slujesc cu devoţiune „obsesia
formei”, terorizată de revărsările „substanţei” lirice, supravegheată
vigil. Şi „Marele Vag”, palpând „duios” o formă (fie insula visată ori
iluzia ca „alcătuire săracă”), e bântuit de nostalgia preciziunilor, râvnind
forma tiranică; dar şi încercat de şovăială şi indecizie. O Geneză
deapănă un „vis acvatic”, desluşind „din fiinţa mării / forme mişcând
spre uscat, somnoroase”. Lumea primordială, insomniacă, în încleştare
evocă momentul pre-formal, risipirea „zdrenţelor stelarelor ţesuturi”.
Spaima, neîncrederea, ceaţa, destrămarea etc. se justifică în ghemul
informului prin jocul limitelor, intervenind obstructiv: „viaţa ta e o
fereastră / zăbrelită des cu limite” (v. Cunoaşterea prin limite).
Când se apleacă asupra poeziei altora, Ilie Constantin se dovedeşte
un comentator avizat, cu lecturi „fidele” şi diagnostice validate în timp.
Incursiunile sale în peisajul liric (Despre poeţi, 1971; A doua carte
despre poeţi, 1973) cucereau prin lapidaritate, confirmând contemplatismul observat de Al. A. Philippide încă la debut, exegetul dorindu-se un
privitor, oferind doar „posibile explicaţii”. Odată cu azilul politic în
Franţa (1974), existenţa se fracturează. Afirmat rapid, venit de la
„poalele istoriei”, poetul încearcă acum diverse îndeletniciri şi începe,
de la zero, o altă viaţă, inclusiv literară. Oglinzi ale vidului (2005)
reface, pentru noi, cu o muzicalitate difuză, evacuând dramatismul, ceea
ce Ion Pop numea „o lirică a rolurilor”. Visele sfâşiate, „soarta de
cârtiţă”, zborurile casnice, „fără de zare”, invocate şi estompate,
estetizează suferinţa. Un doctorat la INALCO, obţinut, în 1991, cu
Catherine Durandin (La Complicité fertile, carte tradusă în româneşte
trei ani mai târziu), propune un şir de medalioane, fixate pe relaţia
public / creatori. Revenind spectaculos în literatura română (1990), Ilie
Constantin se încumetă la o productivă „răscumpărare”; lirica sa,
conectată evazionismului şi onirismului, de reverie intelectualistă,
încearcă, prin sugestiile dedublării, a afla „celălalt chip”. Un mai vechi
poem (v. Din infinit, poate de sus) invoca mâna creatoare, dăruindu-i
fiinţarea, „întocmită” „în multe chipuri”. Or, spaima de a căpăta chip,
dispariţia reperelor (cerului), necurmata hăituială („de mine însumi
hăituit”) îl aruncă într-o „mlaştină de irealitate”. Cheamă în sprijin
„trecătoarea slavă a rugului”. Speră într-o iluzorie eliberare: „Iată în
carne sufletul cum arde / Din cupa ei dorindu-se afară”.
Făcând cândva, din „exersarea voinţei”, suportul afirmării, poetul
purcede şi la „lecturi autocritice” (v. Ego scriptor, 2010), considerânduse egalul celor mai buni. Şi citindu-se „cu delicii sălbatice”, va
mărturisi ironic, lepădând masca ipocriziei, împăcând vitalitatea şi
grandilocvenţa cu estetismul, căzut într-o încântată autocontemplare.
Categoric, cu o candoare de artifex, poetul „suferă de ideea de insuficienţă a formei”, nota Gheorghe Grigurcu; ea, tiranică, devine şi obstacol,
„zăbrelind” jinduitul zbor sideral în decor apocaliptic. „Dispărând” din
peisajul autohton odată cu „desţărarea”, omis din listele curente, poetul
are parte de o recuperare greoaie, amintit mai degrabă protocolar-superficial. Sau chiar, regretabil, ignorat, „evacuat” (precum în impozantele
Istorii ale lui N. Manolescu şi Alex Ştefănescu). Cu atât mai de
neînţeles, cu cât Ilie Constantin, dincolo de argumentul valoric al
propriei creaţii, s-a aplecat stăruitor şi cumpătat asupra cărţilor confraţilor. Are opţiuni, o solidă cultură poetică, lecturi întinse şi, categoric,
„organ”; îşi citeşte atent contemporanii şi, generos-politicos, fără a
cădea în hagiografie, îi şi comentează, vădind o remarcabilă „capacitate
de obiectivare” (pe care o admira la Pompiliu Constantinescu). Indicii
asupra criticii (metodei) sale aflăm în Nodul lui Gordias (1971). Critica
ar fi o potenţare a nuanţelor (ecleraj), o înţelegere / explicare a celuilalt,
o „dezlegare” treptată; pilda nodului gordian cere, în primul rând, o
apropiere şi doar când e cazul „înălţarea hotărâtă a spadei”. În
Complicitatea fertilă, de pildă, încerca „a readuce la viaţă” poeţi români
(1950-1973), având ca centru de greutate splendida generaţie ’60;

acoperă, aşadar, un sfert de secol de poezie românească, propunând 32
de medalioane. Cu trimiteri la prestigioşi critici francezi, manevrând o
grilă tematică, Ilie Constantin are în vedere un buchet de identităţi
poetice şi bogata lor recoltă lirică (în contextul totalitarismului roşu). Şi
se întreabă, parafrazând textul biblic: de ce „nu şi-au agăţat ţiterele de
sălcii” (sau, în tălmăcirea lui Dosoftei, „bucine”), ferecându-le? De ce
n-au ales, vorba lui Eugène Ionesco, socialismul tăcerii (e drept, un
„adăpost precar”)? Mai ales că „melopeea realist-socialistă” încuraja /
impunea o „propagandă versificată”, o literatură aservită, în „regresiune
estetică”. Totuşi, constata Ilie Constantin, efectele au fost nu doar
mortale, ci şi „regeneratoare”. Cenzura obliga la jocuri lingvistice,
limbaj camuflat, esopism. Scurta liberalizare a îngăduit schimbarea
repertoriului tematic, refugiul în metaforă, împrospătarea lirismului; şi,
implicit, tiraje mari, o largă audienţă, rezonanţa „în cititor”. Adică o
fertilă complicitate...
În acei ani publica masiv însuşi Ilie Constantin, un italienist
interesat şi de Cântecele altora, o antologie pregătită în 1972, după ce,
în 1967, îl tradusese pe Eugenio Montale. Un caligraf râvnind, în sonuri
catifelate, impecabilitatea, calmând „răscolirea demonică” (cf. Lucian
Raicu). De fapt, în 1968, Valeriu Cristea, comentând Bunavestire,
prevestea „sâmburele demonic” al acestei lirici, sub control, fără a-şi
tulbura „oglinzile”. Tensionată mereu de cei doi termeni „potrivnici”, ar
fi zis Georges Mounin: meseria (tehnicismul) şi inspiraţia (harul).
„Impus” pe scena lirică de Miron Radu Paraschivescu şi supus, odată cu
părăsirea ţării, unei „uitări organizate” (cf. V. Ierunca), tratament
aplicat, desigur, tuturor celor care alegeau calea exilului (excluşi,
radiaţi, anulaţi etc. din memoria culturală), Ilie Constantin a revenit în
forţă, fără ecoul binemeritat. Dar în poema Din infinit, poate (dedicată
lui Cioran), avertizând că nu e vorba de un creator ezitant, incapabil
(cum sugerase V. Tănase), el se explica prin refuzul de a-şi asuma o
identitate, păşind „din întuneric spre întuneric” (v. Cosmogonie).
Ar fi de observat o ciudată polarizare a recepţiei. Avem de-a face,
evident, cu o lirică ştiutoare (vorba lui Daniel Cristea-Enache), mizând
pe rafinament, sugestie şi eufonie. Altfel spus, „o speţă de poezie
savantă”, zicea M. Ungheanu, fără „amplitudini clocotitoare” (ceea ce,
desigur, nu poate fi neapărat un reproş). Voluptăţile ar ţine de scrupulul
tehnic şi, cum spuneam, de rigoarea formală, impunând, într-un
laborator aseptic, senzaţia de securitate. Or, pentru alţi comentatori,
poetul-contemplator pare un heraclitean suav (cf. Mircea Iorgulescu),
desluşind fluiditatea, devenirea timpului curgător, dinamica neostoită a
aparenţelor, acceptând misterul inaccesibil. Şi dovedind, pe alocuri, o
memorie demonizată (cf. Al. Cistelecan), erupţii de vitalism şi demonie.
În fond, de pe acest „ax ontic”, Ilie Constantin îşi asumă – ca ins
discret, vădind o sobrietate stilizată – rolul de mediator, filtrând
impurităţile realului haotic. Tot cu „entuziasm melancolic” va cerceta,
ca bun cititor, generos şi prob, producţia lirică a confraţilor, propunând
o eşantionare credibilă, fie şi lacunară. În fine, traducătorul, zelos şi
fidel, urmărind o transpunere literală, va oferi, printre altele, o empatică
antologie bilingvă, în două volume, adresată publicului francofon: Poeţi
români / Poètes roumains (1951-1973), chit că Victor Felea, în jurnalul
său, îl încondeia nemilos, văzând în osârdia lui Ilie Constantin doar
zbaterile unui „neinspirat”, „mortificant”, căzut în păcatul metafrazei.
Mărturisind că îmbătrâneşte „cu tristă râvnă”, Ilie Constantin
(1939-2020) intrase într-o „a treia viaţă” (odată cu reîntoarcerea
definitivă în ţară, în 2002), încredinţând editurii Limes, sub titlul
Viitorul orizontului (în colecţia Eseuri, îngrijită de Ştefan Borbely), o
serie de necruţătoare relecturi autocritice, urmând pilda lui Umberto
Saba, cu al său „respectabil studiu” Storia e cronistoria del Canzoniere.
Fireşte, auto-lectura bătrâneţii, făcută cu „o prudentă automicşorare”
(cum recunoştea într-un interviu), e însoţită de o colecţie de texte /
studii critice care, în timp, au urmărit evoluţia poetului, traducătorului,
prozatorului sau criticului literar, un literat barbar deloc doritor a-şi
încheia truda „în coadă de peşte”. Încât, gospodărindu-şi opera, Ilie
Constantin, după deceniile de absenţă, vrea să pună ordine (antumă),
neîncrezător în „posteritatea felonă”. Părăsind demultişor etapa când
scria „cu voioşie şi voinţă”, împins de un trai strâmtorat, poetul, un
„efemer înaripat”, visând la „limba Imperiului”, înţelege acum că însăşi
viaţa e „o fereastră / zăbrelită des cu limite”. Aşteaptă, aşadar, „dicteul
din înalt”, rarele iluminări când poezia pogoară asupră-i, rămânând,
însă, un poet reflexiv, trecut prin corvoada traducerilor şi, negreşit, un
comentator avizat şi generos.
Natură acomodantă, deprimat, totuşi, când cobora în Gare de Lyon
(31 decembrie 1973), condamnat la „sinucidere literară”, despărţindu-se
de un regim detestat „în tăcere” (v. Atunci fugi în alt popor, 2014), Ilie
Constantin încheia exilul după aproape trei decenii. Iată că, reîntors
definitiv în România, poetul, un nume „uitat”, „trădătorul” fiind prompt
radiat, îşi începea „a treia viaţă”, ca „secvenţa cronologică din urmă” (v.
Pe-aici e neted timpul). Reapariţia sa, în vizitele anilor ’90, n-a iscat,
însă, vâlvă. În România postdecembristă, se ştie, doar scandalurile
mediatice contează şi interesează. Încât, nimerind într-o „atmosferă
toxică” (cf. Eugen Negrici), Ilie Constantin, după ce s-a despărţit de
„angoasanta” plachetă a debutului, încerca febril o recuperare; dorea a
se ţine în viaţă prin „re-prezentare”. Scrie puţin, invocă, redundant,
doar creaţiile „dăruite” şi un viitor (l’avenir de l’horizon) pe care,
totuşi, poate conta. Chiar dacă pare a fi spus un calm şi dureros adio
creaţiei, admirând „perfecţiunea aripii zdrobite” (v. Fereastra), contemplând „o nemărginire de pulbere”. E drept, altădată denunţa (voalat)
„zvârcolirile de laşitate” şi destinul-arest, precum în sonetul SoareApune, livrat, iniţial, sub alt titlu. Acum trecutul „vomită un vacarm de
cenuşă”. Poetul, cu jenă retrospectivă, blamează nesuferitul retorism
lozincard, „voioșia proletcultistă” şi e gata să-şi „sfâşie” nereuşitele. Se
poate căina (şi o face!) că a dispărut publicul. Dar sub o sintagmă
„ermetică” (cum recunoaşte), deopotrivă neliniştitoare şi optimistă,
privea încrezător în viitorul orizontului şi ne îmbia să parcurgem un
florilegiu de texte critice şi autocritice, obligându-ne la o igienică
revizitare; descoperindu-l, astfel, ca un nume greu, după o lungă
carantină. Povestea vieții sale, refuzând „diasporizarea pe totdeauna”,
nu este altceva decât „un șir al stărilor de spirit”, dăruite scrisului. Iar
poezia mare, ne asigura, trăiește în prezentul continuu.
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,,Când nu mai suntem copii, suntem ca şi morţi.”

/ Mircea Eliade – o conştiinţă fractală. Tensiunea dintre origini şi aspiraţii

aptul că a fost uneori considerat ateu îl decredibilizează
pe Mircea Eliade ca profesor şi istoric al religiilor și pe
de altă parte afirmă o conştiinţă de agnostic, de neîncrezător în posibilităţile minţii şi conştiinţei umane. Or, credinţa
edifică sigur conştiinţa, dacă nu cumva o şi generează.
În fond, dacă vorbim de credinţa lui Eliade nu facem decât să
aşezăm faţă în faţă, într-un raport de determinare reciprocă, de o
parte, personalitatea, gândirea, conştiinţa omului, și de alta, opera sa.
Nu cred că lipsa de credinţă generează sau favorizează creativitatea şi divizarea, scindarea conştiinţei sale care a reformulat
principiile organice ale unităţii şi armoniei creaţiei. Însă lucrul
acesta ascunde şi altceva: o dramă interioară pe care omul a obscurizat-o, a marginalizat-o, a evitat să vorbească despre ea – intimitatea tragică a creativităţii sale, drama secretă şi asumată a
universalităţii unui om, a unei creaţii care venea din şcoala
naţionalistă a generaţiei sale. În America, târziu, când i se descoperea formaţia şi opţiunile de dreapta din perioada tinereţii, este
aproape hipnotizat, nu ştie cum să reacţioneze, deşi sufleteşte era
pregătit să răspundă la anumite întrebări privind originea şi
distincţia formaţiei sale intelectuale.
De aceea, cred că Mircea Eliade este o constantă tragică
profundă, născută din divizarea ideologică a lumii în prima
jumătate a secolului al XX-lea. Emigrarea, izolarea, obscurizarea
începuturilor sunt alegerile sale, dar în acelaşi timp este un
răspuns la aceste întrebări chiar fără să fie întrebat. Este sensul
dominant al memorialisticii sale. Şi nu numai creativitatea şi
diversitatea, ci şi armonia operei, integralitatea principiilor
creativităţii vorbesc despre o conțtiință deplină.
Oricum, omul a ales principii negative de afirmare: depărtarea,
înstrăinarea, izolarea. Adică asumarea unui principiu ordonator
care i-a spus: cu cât va fi mai departe de punctul genezei sale, cu
atât va deveni mai atractiv şi mai deschis gloriei universale. Cine
ar fi fost Mircea Eliade dacă ar fi rămas acasă ? Probabil un
romancier din seria foarte valoroasă a marilor creatori epici
interbelici. Dar, în filosofie, n-ar fi mers mai departe decât Nae
Ionescu, receptat fundamental ca profesor şi creator de şcoală, ca
ziarist, dar fără să fi edificat o operă.
Mircea Eliade a creat o operă, s-a dezvoltat într-o arborescenţă
uriaşă şi înaltă, mutându-şi prezenţa la mare distanţă de origini. De
aceea şi a rămas un clivaj între literatura sa, elaborată în limba
identitară, şi opera sa ştiinţifică deschisă universalităţii, dedicaţia
unui om spre studiul credinţei. Ar putea fi un element de obiectivitate în exegeza şi ilustrarea valorilor individuale ale fiecărei
credinţe în parte – egal distant faţă de toate ! – dar nu este şi un
argument de complexitate şi profunzime în acţiunea analitică.
Lucrurile sunt mai complicate decât par la o primă analiză, şi
studiul operei sale, se pare, relevă că nu a avut în vedere o ruptură,
o divizare fractală a identităţii umane. Un asemenea proiect de
conştiinţă scindată nu favorizează creativitatea, dimensiunea
impozantă a unei opere atât de întinse şi adânci. Ruptura aceasta
n-ar dinamiza creativitatea diversă, coexistenţa armonioasă a atâtor
preocupări şi tipuri de discurs; nu ar favoriza eflorescenţele de
formulă renascentistă ale creativităţii sale: prozator, romancier,
dramaturg, etnograf, filosof, eseist, istoric al religiilor.
Iar memorialistica este chiar fundamentul operei şi personalităţii. Creaţia sa începe cu Romanul adolescentului miop, operă
ascunsă sau pierdută, care va apărea postum. Omul nu-şi comentează opera, ci destinul, un sens al vieţii care merge în direcţia
inversă a începuturilor şi a formaţiei sale umane şi intelectuale.
Creatorul, filosoful care exacerba identitatea, personalitatea,
originalitatea, îşi disimulează originile, le obscurizează vorbind
despre ele continuu.
El nu avea fundamentul identitar al ortodoxiei creştine a lui
Emil Cioran din copilărie – primise o educaţie milităroasă, nu
religioasă – şi de aceea s-a reformulat, şi-a cristalizat o altă
identitate, marcată de depărtare, de ştiinţă, prin obscurizarea
începuturilor.
Istoric al religiilor ar fi trebuit să fie Emil Cioran, Mircea
Eliade trebuia să fie – ceea ce a şi fost – romancier şi ideolog al
tinerei generaţii. Conştiinţa sa profundă şi controlată l-a direcţionat spre universul religios pe care îl abordează detaşat de credinţă.
Mircea Eliade s-a ars singur pe rug – aceasta era opţiunea sa
filosofică, dar fracturată de spirit.
Creativitatea eflorescentă şi diversă i-a oferit o salvare, o
obscurizare a conştiinţei scindate. De aici şi opţiunea pentru o
viaţă lineară de profesor ascuns după catedră, de familist desăvârşit al unui fost adolescent infirm, neatractiv pentru femei şi
eliminabil din viaţa politică pentru opţiunile sale polarizate la
extrem.
Asumându-şi categoriile negative ale existenţei: emigrarea,
înstrăinarea, profesionalizarea într-o direcţie care nu era şi vocaţia
sa principală, toate acestea definesc un om care îşi caută liniştea
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interioară şi un loc înalt în societate, un loc pe care îl merita, dar
într-un mediu care îl marginaliza. De fapt, s-a marginalizat în sens
spaţial pentru a se reidentifica filosofic potrivit opţiunilor sale
originare, sub pavăza catedrei de oţel a universităţilor americane.
Mircea Eliade avea geniul depărtării şi singularizării, generat
de camuflarea originilor, având un model neprecizat – Eminescu
- şi un profesor, ideolog al acţiunii sociale – Nae Ionescu.
El şi-a reconstruit identitatea specific umană şi şi-a reorientat,
şi-a deturnat destinul, potrivit ideii socratice că deportarea poate să
anuleze timpul.
Toate lucrurile făcute în viaţă sunt fundamentate pe temeinicie
şi greutate spirituală, spre deosebire de fiul popii din Răşinari,

Emil Cioran, care s-a reconstruit din fragmente, intuiţii şi supoziţii: poate că și moartea lui Nae Ionescu în 1940 l-a determinat,
după război, să emigreze cât mai departe de destinul său, de
geneza sa intelectuală.
Ce putea să-şi dorească fiul popii din Răşinari, sat fabulos
aşezat la marginea mitului, decât să ajungă în oraşul-oraşelor,
Parisul, capitala civilizaţiei Occidentale? Ce-şi dorea fiul militarului, născut în centrul metropolei balcanice, decât să meargă cât mai
departe, acolo unde depărtarea anulează timpul? În cazul celor
două personalităţi fundamentale ale culturii române, s-au cam
neglijat originile, performând devenirile şi exprimarea cu audienţă
mondială.
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,,Suferinţele mele sunt cele ce-mi modelează sufletul şi inima."

Liviu Ioan STOICIU

/ POEZIE

M-am trecut
Sunt scos pe margine, mă revărs încetul cu încetul, nu
știu cât am s-o mai duc, nici nu contează,
atât mi-a fost mie scris. M-am trecut – urât, la anii mei
alții au luat-o de la început. Eu am dărâmat
tot ce am construit și n-am pus nimic în loc, „nu mi-am scos
pârleala pe cât am investit”... Lasă, bă, nu te mai
plânge atât, că ești un nume
în sat, ce-ți mai trebuie? Tu n-ai avut decât acest noroc,
alții, mai deștepți decât tine, n-au avut nici atât.
Mai bem o sută? Nu. Nu merită.
Fac eu cinste, dă-te dracului de zgârcit! Nu mai merită nimic
dacă o iei așa, lumea asta e o târfă... Fii atent,
diseară aprind o lumânare de ceară amestecată cu tămâie, pe
care o pun la fereastră – dacă nici acum nu vine...
Cine să vină? Perechea? Aia a rătăcit
drumul, uit-o. Nu, să vină moartea. Cine? Acum a ajuns
moartea să te excite? Moartea, da, cu chipurile
ei suprapuse...
Suspină, ascuns, cu capul între brațe, cu ultima
rugăciune rămasă în gât.

Mai mare ruşinea
Își pune singur la gât briciul, ascuțit în fiecare zi pe
cureaua specială, lăsată de tatăl lui – îl
apasă, apar picături de sânge, nu mai trebuie decât să tragă
brusc mâna în dreapta și s-ar deschide hăul. Nu
mai are mult, dar... De ce intervine acest dar? Stă în fața
oglinzii, i s-au umezit ochii, bărbat e el? Mai
mare rușinea. Nu se poate
vedea altfel decât cu moartea de gât? Nu mai poate, a câta
oară o repetă? Nu-l poate ajuta nimeni, pe
dinlăuntru s-a golit la maximum, nici sufletu-i nu mai are
nevoie de el, mai trebuie doar rupt firul, de ce
ezită? Nu mai are nimic de spus, nici de văzut sau auzit, cu
atât mai puțin de gustat și de pipăit... Își pune
singur la gât briciul. S-a întors la casa
părintească din cele mai adânci
ascunzișuri ale conștiinței. E cineva care îl privește cu
insistență în ceafă și el întoarce permanent
capul. S-a săturat: cine e? A auzit și o mustrare la adresa
sa, că n-a luat drobul de sare lins din grajd și
vacile au slăbit mai rău ca iarna.

Praf
Tu ai praf? Își plimbă degetul prin praful lui, îl duce
la gură, dă din cap – îl recunoaște, scoate
banii. Pleacă. Se întoarce, mai cumpără o porție. Marfă! E
un praf din strămoși. Lasă-ne, nene, cu
teoria. Praful e de la măcinat... Oftează. Azi i-a trecut
iar prin cap zăpăcita aia care l-a nenorocit,
are încă putere, o iubește, l-a folosit, l-a lăsat fără vlagă,
îi vine să cadă de pe picioare de câte ori îi
reapare, ca idee – ia, însă, un pic din praful ăsta alb și
se calmează. Ieri,
habar nu are cum, că nu se mai conduce singur, a
ajuns la o mănăstire – cu gașca. S-a
trezit la un călugăr cu ochii albaștri, căruia-i cerea să-l
scape de nebunie, de iubire, de aia, de aia,
să-i scoată duhul, răul din el, nu mai știa ce, dar călugărul
l-a repezit: dom`le, eu nu stau de vorbă cu
tine pentru că ai cercel în ureche. Scurt! Era dreptul
său să-l refuze, nu? S-a supărat, s-a ascuns
și a mirosit iar din praful lui.
Auzea continuu un murmur de voci care seamănă cu cel al
unui oraș îndepărtat... Întors din drum,
s-a urcat într-un tramvai, ceva decolorat, și a coborât
la capăt.

Citeşte, nu se opreşte
Năpădit de muște, sub soarele pe care i s-a cășunat:
gustat în amănunt, cu ochii în romanul-răsplată. Pune semn
la pagina din 4 august 2000, Vălenii de Munte.
Urmează să-și regăsească strămoșescul
rost în viață: nu râde, la rândul tău te repeți, la fel
vei păți și peste cincizeci de ani, dacă
apuci, îți amintești? Chiar dacă nu poți să rămâi decât unul
și același – citește: de aici, de unde s-a oprit.
Citește, nu se oprește, în romanul-răsplată: „pentru a nu
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predica în deșert putreziciunea”. Simți?
Îți duci mâna la nas. E
un miros neplăcut, vine din emisfera stângă a creierului –
o fi murit Dumnezeu.

Şi-a mai ratat o zi
„Ar trebui să-ți fie rușine!” Întorc amândoi capul. „Habar
nu ai de istoria României, vrei să pari
inteligent”. Cine-s ăștia? Ridică din umeri. Mai bem un
rând? „Unii cred că și ideile sunt
substanțe”. Adică, bem o idee? Alții cred că te poți vindeca
la cap dacă transformi boala într-o artă. Hai să fim
sobri. În definitiv, fiecare lucru tinde să
devină ceva, nu contează ce, sau dacă nu reușește. Ție
ți-a apărut vreodată în vis Dumnezeu?
Nu-mi amintesc. Vezi, de aceea nu ne place să ne întoarcem
acasă, în singurătate – nu ne regăsim. Eu aștept
din copilărie un sunet, o undă radio, nu știu exact ce, ceva
nemaipomenit, fundamental din cosmos,
care să mă schimbe radical, dar nu vine. Poate a venit și
a trecut și nu l-ai recunoscut,
sau nu te-a impresionat cum sperai tu. Așa
și-a mai ratat o zi: contemplând. N-a ieșit din casă
dar și-a închipuit că a ieșit, și nu singur.
Se bucură, totuși, că n-a mers prea departe, să-i fie frică,
să-i fie frig sau să se ferească de crocodil, oprit
pe un mal cald. Ce te holbezi?

O bestie
Își pierde, pe zi ce trece, din substanță, altfel
nu-și explică – nu-i mai arde de nimic, în fiecare oră
se prăbușește moral, abia spre seară își
mai revine, își distrage atenția, dar noaptea reușește să
se descarce de tot și e normal să o ia
dimineața de la capăt, să redescopere ce e mai supărător:
e o porcărie. Degeaba are impresia că
răspândește iraționalul în lume și o guvernează. E
convins că se află în toate câte
există, reunind începutul cu sfârșitul, și i se dă dreptate:
dacă moare el, dispare fiecare lucru – de aceea
tremură toate de frică, întru totul supuse, stau sub lovitura
lui. Numai că și lui îi e frică de el însuși și stă
retras, nu-l mai găsește nici dracul când îl
cauți, unde a ajuns? Acum s-a apucat să facă sub un mal
chirpici, vrea să-și ridice o casă de vacanță în
lumea lui? Nu-și explică de ce-i e atât de rău, a pierdut
din calități, are o vârstă, nu mai e crezut,
modelele de gândire logică nu-l mai ajută, nu mai știe ce
demersuri trebuie să facă pentru a trage
concluzii valabile și cum se
operează corectări, atunci când apar discrepanțe. „Înainte,
lașule, mișcă-te înainte!”, aude – și-și acoperă
urechile. Ce
se zvârcolește în el e o bestie.

sperii, dacă nu mă mai nimerește la
întoarcere? Dacă mă găsește ocupat de alt suflet, din aer,
care a găsit locul gol? De la o vârstă mă pierd în
nimicuri și nu-mi mai pasă. Înainte parcă aveam un rost,
acum nu mă mai interesează, n-am
decât să mă scufund în necunoscut. Îmi cer iertare. Bună
ziua, ați sosit! Atât de sărăcăcios?

Astăzi, nu
Sună până i se apleacă – pe telefonul fix și pe mobil,
la sonerie, la interfon, bate în ușă, aruncă
în geam cu pietricele, îl caută pe internet. Nu e acasă. Dar
unde naiba e? N-a fost văzut de nimeni. Adio
și n-am cuvinte! A uitat cheia la el. Nu-i vine să creadă,
totuși: a doua zi o ia de la capăt, sună, bate,
trimite e-mailuri. Degeaba, dacă
a trecut moartea pe aici, înaintea ei, a încurcat-o... Astăzi,
nu! Nu e bine să înșiri mărgelele pe ață, nici
să-ți împletești părul. E superstițioasă de mică. Nu știe
ce a apucat-o dintr-odată, de câteva zile
numai asta face, a căpiat. Plânge din nimic. O năpădesc
valuri de căldură, de la stomac înspre creier:
„parcă mă strânge cineva de gât!” O fi el, dacă a dat
colțul. Nu se poate, aș fi simțit,
poate și-a luat câmpii... Unde ești, iubirea mea? Ce
faci? De ce nu-mi răspunzi? Își
amintește, în sfârșit, ce i-a spus el, în caz că ajunge la
ananghie: să-și rotească ghiulul pe deget. E
un ghiul de aur, cu inițialele lui. Îl rotește, dă primele
semne. Îl aude:
mă trezeam și nu vedeam și nu auzeam nimic, habar
nu aveam că mai sunt. M-ai căutat?

Hăituit
Gurile rele mă spurcă, merit eu asta? „Poate ai vrut să
faci ba un compromis, ba altul, dar
nu ai reușit”: destinul... O ocazie mai prielnică mi-a
stat mereu în preajmă, surâzătoare,
să mă reîntoarcă din drumul ales greșit, gata să vorbească
altuia despre preamulta mea îndrăzneală?
Rămas murdărit, cu timpul, de untură, paie umede, brânză
veche, cu iz de pucioasă. Totuși! Alungat
cu sfiiciune, inițial, apoi însoțit de câini, hăituit, ani
la rând înainte de Revoluție și adus cu forța
până azi, aici: ce vreți de la mine? De ce nu mă lăsați în
pace? „Așază-te în fața
oglinzii, mi se strigă, și dă-ți singur pumni!”

Mesager
Iau distanță față de mine, întins pe o haină, în 12 aprilie
sunt 28 de grade afară, nu se poate: privesc,
printre firele de iarbă, apa
cu valuri mici a lacului și pădurea de pe celălalt mal,
miroase a pește proaspăt, degeaba mă
concentrez, nu văd frumusețile locului. Am senzația
că plutesc printre dune ale planetei Marte.
Nu sunt pregătit să fiu mai mult decât sunt: un mesager.
Mă bat numai gânduri care nu mă ajută...
Închid ochii, sunt acoperit de o cocă moale, care-mi preia
forma exterioară, mă eliberez de mine însumi, coca
se întărește în urma mea, tu ai putea să torni
în matrița ei bronz fierbinte... Nu mai e nici un scriitor
îngropat aici, în afara lui Geo Bogza? Nu, că
nu mai e loc. Preotul Mănăstirii Pasărea crede că eu tatonez
terenul, „n-aveți dumneavoastră bani
pentru cimitirul ăsta”. Nu. Promit să scriu într-un testament
să fiu îngropat la Adjud, în grădina casei
părintești. Punct. Doamne ferește, nu vă lasă legea! Nu
sunt singur, dar vorbesc numai cu mine – și
nu mă aud. Alo, unde bați iar câmpii? Am plecat, nu? Bună
ziua! Sufletul meu își vede de drumul lui:
cum cad în melancolie, cum îmi părăsește trupul – și mă

Foşti oameni
Noapte de Înviere, ora 2, rătăcesc prin cimitirul pustiu,
în care luminițele candelelor îmi țin în loc
sufletul, să nu scape:
caut corabia lui Mihai Eminescu,
una din corăbiile zburătoare țâșnite din marea cea mare a
trecutului, ancorată aici. La
întâmplare – amintiri și întărâtări... Caut bâjbâind,
împreună cu soția, cu fiul și cu poetul Vasile Vlad, aflu
că la București, la Bellu ortodox, nu
se obișnuiește să se pună lumânări la căpătâiul
celor apropiați, pe
mormânt, în noaptea de Înviere, ca la Adjud, degeaba
scapăr câte un chibrit, am impresia doar
că se înmulțesc mâinile celor ce se întind rugătoare din
pământ, ce vor? Lumină?
Vin de împărtășanie? Sunt mâini ale unor
foști oameni.
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Viorica GLIGOR

,,Fără esenţa în sine, a înţelege nu este nimic."

/ Melancolie, iubire şi damnare

omanul de debut al scriitorului italian Gianfranco
Calligarich a reprezentat un fenomen editorial. În vara
lui 1973, când a fost publicat, s-a vândut în 17. 000 de
exemplare. Ulterior, preț de trei decenii, a dispărut de pe piața
cărții și a fost căutat cu febrilitate de generații întregi de cititori.
Reeditat în 2010 și în 2019, a fost considerat „o redescoperire
senzațională” și a manifestat același impact extraordinar asupra
publicului. Deși au trecut atâtea decenii de la apariție, Ultima vară
în oraș (Ed. Polirom, 2021, traducere de Cerasela Barbone) își
păstrează prospețimea și puterea de seducție. Poezia lui melancolică, boemă și dramatică îți pătrunde în suflet, te învăluie ca o
bucurie tristă, cu atât mai mult cu cât povestea protagonistului,
mereu actuală, mărturisește despre iubire și ratare, despre inadaptare și damnare, despre divorțul dintre realitate și aspirație.
Leo Gazzarra, un intelectual rafinat, părăsește mohorâtul
Milano și, călăuzit de pasiunea pentru mare, moștenită de la
bunicul său, se stabilește la Roma. Se îndrăgostește iremediabil de
atmosfera ei fastuoasă și decadentă, cosmopolită și mondenă. De
străzile și terasele ei fremătătoare primăvara, dar pustii în miezul
verilor caniculare sau al toamnelor bolnave, de pitoreștile ei
cafenele, în care, dimineața, se bea cea mai proaspătă cafea, de
brutăriile în care, noaptea, poți găsi cele mai apetisante brioșe
calde. Ființa lui tînără se deschide spre viața intensă, trepidantă și
exaltantă a metropolei. Care adăpostește, cu generozitate,
aristocrați scăpătați, parveniți și snobi de toate soiurile, artiști
săraci, scriitori, scenariști, regizori, actori, pictori, jurnaliști. În
portretul Romei se reflectă și o emoționantă declarație de dragoste: „Roma era orașul nostru, ne tolera, ne alina și am ajuns și eu
să-mi dau seama că, în ciuda slujbelor sporadice, a săptămânilor
de foame, a camerelor de hotel umede și întunecoase, cu mobilier
galben-spălăcit și scârțâitor, parcă ucis și secătuit de o boală
necunoscută de ficat, era singurul loc în care puteam să trăiesc.
[…] E mai mult decât un oraș, e o parte secretă din voi, o fiară
ascunsă. În cazul ei nu există jumătăți de măsură: fie e o mare
iubire, fie trebuie să plecați, pentru că asta pretinde dulcea fiară, să
fie iubită. Ăsta e singurul tribut care vi se va pretinde, indiferent
de unde veniți, de pe drumurile șerpuite și înverzite ale Sudului,
de pe legănatele șosele drepte ale Nordului sau din abisurile
sufletului vostru. Dacă e iubită, o să vi se ofere așa cum o doriți și
nu va trebui să faceți altceva decât să vă lăsați în voia valurilor
prezentului, care vă ating ușor, plutind la un lat de palmă de
fericirea voastră legitimă“.
Protagonistul este un antierou, „un tip deznădăjduit” și
dezabuzat, predestinat, parcă, unor bătălii pierdute. Mistuit de un
permanent rău interior, ratează, rând pe rând, toate oportunitățile
pe care i le oferă viața. Ar fi putut lucra în televiziune, dar este
incapabil să răspundă noii provocări, să-și dinamiteze inerția și
blazarea. De aceea, renunță, fără regrete, chiar din ziua în care se
prezintă la slujbă. Nu are idealuri, orgolii sociale și profesionale,
nici ambiția de a-și face vreun rost. Dactilografiază articolele
publicate într-un cotidian sportiv, trăind la limita supraviețuirii, în
hoteluri ieftine sau în casele prietenilor. Absența responsabilităților
și a angajamentelor morale îi întreține iluzia libertății. Frecvent, își
anestezieză lipsa de sens și disconfortul existențial prin alcool.
Evadează din realitatea dezagreabilă citind sau plimbându-se, la
voia întâmplării, cu vechiul Alfa Romeo. Pretutindeni poartă cu el,
înghesuite în două valize, Marele Gatsby, Moby Dick, Ulise,
Doamna Bovary, dar și volume de Shakespeare, Cehov, Proust,
Pavese, Eliot, Nabokov.
În ultima sa vară la Roma, Leo o întâlnește pe Arianna, femeia
fascinantă, vulnerabilă și imprevizibilă, pe care o va iubi cu
ardoare și disperare. Dragostea lor este sfâșiată de anxietăți, de
atracții și respingeri reciproce. Nici unul nu are puterea să o apere
de pericolul distrugerii. Al cărui morb există în fiecare dintre ei.
Imaturi și instabili emoțional, cei doi ar fi putut avea totul, dar nu
au fost pregătiți să-l trăiască. Dincolo de inevitabila despărțire, ei
vor rămâne legați printr-o neînvinsă nostalgie față de ceea ce ar fi
putut fi.
Când se vor revedea, vindecați de suferință și de propriile
angoase, se vor dărui, fără rest, unul celuilalt, așa cum nu au reușit
atunci când au fost împreună. Totuși, șansa unui nou început nu va
mai fi posibilă: „Eram prea bătrâni, era prea târziu, totul mersese
prea rău”. Reflecția amară a lui Leo definește blestemul acestei
iubiri antitetice, frământată din frustrări angoase și doruri fără
leac: „N-o simțisem niciodată a mea ca acum, când era a altuia. Ce
ghinion! Știam ce înseamnă asta: că putea să-mi aparțină doar
fiind a altuia. Când și ea era o rămășiță”.
În tot ceea ce trăiește, Leo presimte gustul perfid al destrămării, al dezolării. Este convins că „suntem ceea ce suntem nu
datorită persoanelor pe care le-am întâlnit, ci datorită celor pe care
le-am părăsit”. Desprinderea de familie este prima etapă a înstrăinării față de ceilalți și, implicit, față de sine însuși. Simbolică, în
acest sens, este scena în care se smulge din spațiul natal și își
părăsește tatăl pe peronul gării, pentru a pleca la Roma. Nuanțele
dramatice ale trăirilor sufletești sunt reconstituite cu finețe
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psihologică: „Chipul lui mare era învăpăiat din cauza efortului de
a-și reține lacrimile. Ne priveam în tăcere, ca întotdeauna, dar îmi
dădeam seama că ne spuneam adio și tot ce puteam face era să mă
rog ca trenul să plece odată și să pună capăt acelei priviri
sfâșietoare, pe care nu i-o văzusem niciodată. […] Și, în timp ce
eu înțelegeam în sfârșit că totuși însemna ceva să fiu singurul lui
băiat, în timp ce mă pregăteam să deschid gura și să-i strig că o să
cobor la el, că o să găsim o modalitate prin care să ne punem
ordine în viețile noastre fără să le distrugem, trenul s-a smucit și
s-a pus în mișcare. Așa că am fost smuls de lângă el, tot în tăcere”.
Tardiv, după o cură de dezalcoolizare, Leo revine în Milano, în
prag de Crăciun, animat de speranța regăsirii unui bine piedut, dar
întoarcerea acasă a fiului risipitor stă sub semnul eșecului.
Copleșit de tristețe și resemnare, nu reușește să-și ducă gestul până
la capăt. Rămâne în ipostaza de spectator și își privește părinții de
la distanță, impresionat de ritualul tandreții lor matinale. Simte că
nu are dreptul să le tulbure liniștea, cu atât mai mult cu cât nu ar fi
putut suporta privirile, întrebările și comentariile superioare ale
surorilor sale, „de la înălțimea micului și stabilului lor dram de
respectabilitate în care își făcuseră cuibul”.
Fatalmente, protagonistul este un damnat la singurătate și

nefericire. Nimeni și nimic nu-l poate salva de sine însuși. Viața
lui se învolburează spre un deznodământ tragic. Înainte de a se
arunca în marea „care primește totul, toate lucrurile care n-au
reușit niciodată să se nască, toate lucrurile moarte pentru totdeauna”, în ființa lui se zvârcolește melancolia netrăitelor bucurii sau a
celor ratate pentru totdeauna. Dar și durerea de a fi fost martorul
neputincios al distrugerii vieții: „…mă gândesc la tinerețea mea
sfârșită și la bătrânețea pe care n-o s-o am, la toate lucrurile
neduse la capăt, la copiii născuți morți, la îngeri, la iubirile rămase
o închipuire, la visurile nimicite în zori. Și mă gândesc la lucrurile
moarte pentru totdeauna, la genocide, la copacii doborâți, la
balenele măcelărite și la toate speciile dispărute”.
Frumusețea romanului Ultima vară în oraș este alimentată de
scriitura elegantă și alertă din care se țese istoria lui Leo Gazzarra,
irezistibilul „rebel fără cauză”.
Destinul lui rămâne emblematic atât pentru declinul moral și
spiritual al Romei anilor 60, cât și pentru cel al timpului contemporan. Fără îndoială, Gianfranco Calligarich este un maestru al
povestirii și al portretului literar, al dialogurilor autentice și
vibrante, al scenelor cinematografice și al descrierilor pline de
savoare și culoare.
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Petru URSACHE

/ Despre un sens religios al împlinirii

„Şi acum să lăsăm generaţiilor viitoare dreptul să ne
judece, la lumina tuturor evenimentelor care vor avea
loc între clipa când scriem rândurile de faţă şi ceasurile - pe
care le nădăjduim fericite! – când ne vor judeca…”.
(Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii,
Humanitas, 1992, p. 37)
„Mircea Eliade este un om religios împlinit”.
Cu aceste cuvinte îşi încheie Petre Ţuţea cartea consacrată lui
Mircea Eliade (Mircea Eliade. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de
Tudor B. Munteanu. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007). Dar să ne
înţelegem: religios ca unul care s-a pus în slujba sacrului, ferm
decis şi cu dăruire de sine şi a păstrat permanent credinţa că fiinţa
divină arată calea oricui vrea să se salveze de săvârşirea unor fapte
dăunătoare vieţii şi liniştii sufleteşti. N-o să-l descoperim pe
Mircea Eliade ataşat fanatic de o anume formă a religiei. Asta i-a
derutat pe unii. I s-a reproşat chiar incapacitatea de aderare la
sensibilitatea religioasă. Fireşte, în asemenea situaţii se judeca de
pe o anumită poziţie dogmatică, limitativă. Intoleranţa trebuie
considerată un păcat de moarte. Este şi nedrept, ca să nu spunem
imoral şi constrângător, să impui cuiva, cu forţa, propria-ţi
credinţă, să-l priveşti cu ură ori cu dispreţ. Omul, indiferent de
meridian, crede, şi crede în religia („legea”, cum spun cei vechi)
lui. Există, aşadar, speranţa că doreşte să devină „mai bun” şi
asta-i ajunge. Lui Eliade, istoric al religiilor, „de la primitivi la
zen” şi până la creştinismul zilelor noastre. Ne spune profesorul de
la Chicago în Încercarea labirintului: „Pentru mine sacrul este
întotdeauna revelaţia realului, întâlnirea cu ceea ce ne mântuieşte
dând sens existenţei noastre” (p. 138). Sau, în altă parte: „Mi-am
spus. Dacă Dumnezeu nu există, atunci totul e sfârşit, totul e
absurd!...) (Jurnal, I, Humanitas, Ediţie îngrijită de Mircea
Handoca, 1993).
Aşadar, religiozitatea nu se pune la îndoială în cazul lui Mircea
Eliade doar pentru simplul motiv că n-a fost văzut practicând
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cultul într-o biserică luterană sau într-o moschee; şi nici de
superficialitate nu poate fi vorba de vreme ce a avut tăria să reziste
ispitei indianismului rămânând credincios creştinismului, mai
precis, Bisericii materne. Ce dovadă de înţelegere şi de practicism
curent poate fi mai elocventă decât aceea că şi-a consacrat toată
viaţa studiului religiilor lumii, patronate de unul şi acelaşi panteon
ceresc al divinităţilor, în subtilităţile dogmei, în grandoarea
ritualistică, în fiorul unic şi pur al emoţionalităţii! Eliade era un
devotat din fire şi apărător al ideii de religiozitate în formele
naturale şi inspirate, fără precipitaţie şi fără constrângeri din afară.
În anii ′50, când Biserica ortodoxă era prigonită politic de către
autorităţile bolşevice de la Bucureşti, el pleda, cu intenţii ocrotitoare pentru Unirea cu Vaticanul, cum făcuseră şi înaintaşii
ardeleni în împrejurări de aceeaşi natură. El însuşi a susţinut ideea
într-o întâlnire la Roma „cu mai mulţi teologi şi cardinali”. Era
convins că „recunoaşterea primatului papal ne va elibera biserica
de presiunile politice” (Corespondenţă, volumul al III-lea.
Humanitas, 2004, p. 489). Dar de câte ori venea vorba de războaiele cruciaţilor nu avea cuvinte bune despre purtarea lor duşmănoasă faţă de ortodoxie. De altfel, pare şi o contradicţie în termeni:
cum să pornească Apusul spre Răsărit? Asta nu poate să ducă
decât la ieşirea din matcă, la catastrofă, cum s-a văzut şi se vede
cu ochiul liber.
Petre Ţuţea îşi propune să lămurească în această carte tipul de
cercetare şi de cunoaştere aşa cum rezultă din opera lui Mircea
Eliade, având în vedere deopotrivă creaţia savantă şi cea de
ficţiune. De aici o primă constatare care se impune: autorul eternei
întoarceri şi al nostalgiei paradisului nu aderă deschis la speculaţia teologică (în acest caz, s-ar vedea atras, vrând-nevrând, spre o
anume şi limitativă direcţie dogmatică), nici la tradiţia aristotelicohegeliană; preferă să se ferească de judecăţi pozitiviste şi deterministe, care duc fatal la necesar şi util, periclitând destinul omului
ca fiinţă într-adevăr liberă şi gânditoare. Într-un cuvânt, vrea să ne
spună Petre Ţuţea, n-a existat în intenţia lui Mircea Eliade să facă
ştiinţă a religiei în sensul matematic al cuvântului. De altfel,
conceptele şi experimentele tehnice se dovedesc a fi, în mare

parte, inoperante în cazul de faţă. Ele duc ori spre da ori spre nu,
pe câtă vreme credinţa îl supune pe individ unei probe de încercare, pe cont propriu, de cunoaştere şi autocunoaştere, forme de
valorizare mult mai subtile şi adecvate.
Aici se face simţită puterea intelectuală de neegalat a lui Petre
Ţuţea de a răscoli marile şi cele mai diverse sisteme filosofice
europene, pentru a dezvălui compatibilitatea ori, cel mai adesea,
incompatibilitatea acestora în abordarea în formă şi în spirit a
fenomenului religios. Ţuţea emite judecăţi de valoare în stilul său
inimitabil, adică în paradoxuri, în maxime, în citate memorabile;
descoperă asociaţii imposibile de teme din cine ştie ce bibliotecă
ca să le facă prezente şi clare ca lumina zilei; elaborează cataloage
de noţiuni şi de concepte pe sinonimii, opoziţii semantice, interferenţe, ca şi cum ar pune în conspecte şi în scheme rezumative
întreaga istorie a filosofiei. Toate intră la el în mişcare pentru a se
subînţelege cât de tributară era gândirea filosofică tradiţională
pragmatismului steril şi cât de necesară reînsufleţirea vieţii
spiritului prin forme mai degajate, vii şi viguroase. Există şi unele
puncte de sprijin, în perfect acord cu vederile lui Petre Ţuţea şi ale
profesorului de la Chicago, anume, mimetismul de orice fel,
începând cu orfismul vechilor traci, continuând cu idealismul lui
Platon, cu înţelepţii Renaşterii italiene, cu viziunile şi meditaţiile
inspirate ale părinţilor Bisericii din familia lui Dionisie
Areopagitul, Sf. Toma d’Aquino, Nicolae Cusanus ori cu poeţi
mistici ca Dante şi Goethe, ca să ne oprim la spaţiul european pe
care îl are în vedere predilect şi autorul cărţii în discuţie.
Nu scapă atenţiei nici experienţa umană în latura ei antropologică, acumulată din diverse laturi ale muncii creatoare, aceea care
a ţinut sub observaţie, în decursul timpurilor, înzestrările fundamentale ale omului. Astfel, s-a vorbit adesea şi în consens general
despre homo religiosus, homo sapiens, homo faber, homo ludens,
„dar mai ales, cu înţelegerea libertăţii, nemuririi şi mântuirii sub
imperiul dogmelor creştine, altfel fiind degradate la rangul de
ficţiuni ale unei morale raţionale presupus-autonome” (Petre
Ţuţea, p. 78). Lor li s-au adăugat, mai nou, homo economicus,
homo technicus. Nu ştiu în ce măsură se confirmă acel „dar mai
ales” din fraza autorului cărţii, dar sigur este că Eliade şi-a ales
tema cea mai grea, homo religiosus, care le include într-o măsură
sau în alta pe toate. Primul volum din Istoria credinţelor şi ideilor
religioase, de aproape 500 de pagini, dezvăluie precis şi documentat că în toate mitologiile viaţa umană s-a desfăşurat în exclusivitate sub semnul religiosului, fie în aparatul administrativ şi funcţionăresc de tip imperial ori sătesc, fie la nivelul ocupaţiilor şi al
meseriilor pe care astăzi le denumim (pe drept, de altfel) pragmatice, utile, mecanice. Toată Antichitatea, adică preistoria până în
plin sclavagism, trăia în cosmo-antropogonie. Altfel spus, mitologia se confunda cu geologia: paleoliticul şi mezozoicul au favorizat împreună vânătoarea şi pescuitul; neoliticul a ajutat la domesticirea animalelor şi, mai ales, la descoperirea agriculturii cerealiere,
la civilizaţia oraşelor şi la primele încercări de imaginare şi
explicare a lumii sub forma miturilor de întemeiere. Important că
asemenea fabulaţii mitice au străbătut toate timpurile, prin scriere
sau pe calea circulaţiei libere, aproape neschimbate, constituinduse în documente de nepreţuit pentru istoria fiinţei şi a umanităţii.
Cât despre ceea ce numim epoca metalelor (a bronzului, a fierului)
şi, respectiv, a meşteşugurilor, mitologicul şi religiosul domină
împărăteşte. Doar un exemplu: „Toate aceste idei şi credinţe
dezvoltate în jurul meseriei minerilor, metalurgilor şi fierarilor au
îmbogăţit considerabil mitologia lui homo faber, moştenită din
epoca pietrei. Dar dorinţa de a colabora la perfecţionarea Materiei
a avut consecinţe importante. Asumându-şi responsabilitatea de a
schimba Natura, omul s-a substituit Timpului; ceea ce ar fi avut
nevoie de eoni pentru a se «coace» în adâncimile subpământene,
meşterul crede că o poate face în câteva săptămâni, căci cuptorul
înlocuieşte matricea telurice” (Istoria credinţelor şi ideilor
religioase, I, De la epoca de piatră la misterele din Eleusis.
Traducere de Cezar Baltag. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1921, p. 56).
Se pare că homo faber era el însuşi un homo religiosus şi,
probabil, în aceeaşi măsură şi homo sapiens, şi homo ludens.
Desigur, istoria a schematizat raporturile. Dar dacă ne gândim că
domnia lui homo religiosus a cuprins toată preistoria pe o întindere
de câțiva zeci de ani faţă de cei aproximativ trei mii de ani de la
sclavagism încoace, înseamnă că psiho-mentalul uman a fost
puternic şi pentru lungă durată structurat în spiritul despre care ni
se vorbeşte aici. Religiosul, ni se spune, persistă neclintit, în forme
mascate, chiar şi în epoca modernă hipertehnicistă, iar în momente
imprevizibile revine spectaculos în viaţa oamenilor, cu aceeaşi
nesecătuită energie. Nimic de zis, au apărut scheme interesante în
jocurile avatarurilor. Tocmai de aceea, cercetătorul care se respectă
are datoria să depăşească orizontul unei singure specializări şi să
abordeze calea interdisciplinarităţii. Se menţine în cursul evenimentelor, mereu schimbătoare şi mereu aceleaşi: homo ludens, să
spunem, se arată oarecum mai independent, dar şi mai friabil, mai
inconsistent; cu atât mai mult homo economicus şi homo technicus. Aceste aspecte noi şi, poate complementare, nu i-au scăpat
profesorului de la Chicago. De aceea, şi din multe alte motive, ne
spune Petre Ţuţea, este „un om religios împlinit”.
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Magda URSACHE

A

,,Cea mai mare fericire este contactul dintre esenţa noastră şi esenţa divină."

/ Nu-i de glumit cu umorul!

vem o aparentă libertate de a alege. Ce? Zapezi și dai
de Tatoiu ( scriitorul la ziar Tudor Octavian s-a
împotrivit nărăvașei : „Mai lăsați-ne și pe noi să
vorbim, doamnă!”; cu Bahmu a fost mai frust: „Gata, fă, ajunge!”), de opulenta din Clejani, îmbolnăvită de divism, dar și de
Veta sau Saveta cu bondiță și basma. Dacă o auzi râzând pe (Sa)
veta, nu mai deschizi televizorul o săptămână și mai mult.
Frumoasă libertate de alegere mai avem!
Cumplitul meșteșug de prostire prin divertisment ieftin al
televiziunii a început cu lambade peste lambade și cu șlagăre
jalnice ( „La mare, la mare / fetițele sunt goale”; „Seniorita,
numai tu exiști/ atunci când te miști!). Acuma, „Țara o arde pe
comedie!”, deși cuvântul potrivit ar fi bășcălie.. Da, umorul s-a
degradat în bășcălie.
„O să ne și râdem în emisiune”, promite mereu Măruță la
ProTV. De el? Mi-ar fi plăcut să rămână mai mult în izolare
(covidul nu alege după haz sau nehaz). Și nu numai el, ci și
„fierbinții”, ci și vedetele cu hormonii în floare. Noroc de plecarea Hormonicăi în SUA, că i-am fi serbat ziua de naștere pe 17
ianuarie ( cândva, a coanei Lenuța Ceaușescu). Doamnei
Columbeanu nu-i plăcea Rembrandt pentru că „a pictat numai
femei grase, oribile”. Presa a spus că Virinel a cheltuit 75 de mii
de euro pentru televizarea stupidităților soaței. Cât despre doamna
Tatu, de trei ori femeia a ținut s-o încurajeze : „Te văd în
diplomație!”„România e prea mică pentru ambițiile mele”, a
declarat Monica miresica.
Prostirea prin TV se face matinal (și matitudinal) în serial ,spre
asfințit sau târziu, în miez de noapte. Mediacretinizarea prin talk
show are rețetar sigur. Avem show total și fără egal cu vedeta
Cocuța, adulta cu personalitate, nepedepsită de părinți, în copilăria-i. Nu (se) merită s-o auzim când se plânge că, din cauza
pandemiei, nu-și poate face unghiile de Cruelă, roșu- crimă? Și
nu- i „unica care” își asumă cacofonii. La zaparea cea de toate
zilele și nopțile (zapping= flipping), poți da de Kiki Cioran care
ni-l prezintă pe regele Cioabă al României, de vedeta Mara care
crede că Poe e poet simbolist , iar Serghei Mizil n-o poate corecta.
Li s-o fi părând cool tinerilor manifestările lui Mizil –fils, tatuat
până-n dinți?Astroloaga Mariana Cojocaru, cu voce hârâită, nu
mai termină cu povești despre „sfârșituri de lume”, o poetă din Iași
vine pe sticlă pentru că vede în bucătărie extratereștri (salonul 9 o
fi ocupat?), o terapeută vorbește despre sinucidere, cu evantai roz
și buze mov, iar o doamnă sociolog ne persuadează „să rupem
majoritatea”, în numele LGBT.
Aflăm totul (dacă vrem) despre iubiții lui Miss Pistol,care nu
mai știe de farfurie, ci de dish (ea pronunță diși, ca pe Dâmbovița).
Vă interesează telenovela fără sfârșit a Biancăi Drăgușanu? Nici
pe mine. Când se mărită fata lui Salam vă interesează? Nici pe
mine. Nu vreau să știu nimic despre a treia nuntă a doamnei care
se crede Liz Tailor. Nici la a câta operație de augmentare a sânilor
a ajuns cutare vedetă (vipușoară, îi spune Constantin Călin).
Oare pe cine interesează că don’șoara Crudu a apărut goală pe
tortul de aniversare și și-a băgat deștu-n cremă? E la modă să
mănânci sushi de pe dezbrăcate, poate și disperate.
Și câte celebrități nu inventează mass media! Viorel Savin le
spune mass media tabloidiotizate.
Corona nu le-a ținut acasă. Una dintre multe ne urează ceva de
genul „Covid ușor”, altă dezbrăcată ne dă „un kiss pe suflet”,
plescăind din buze siliconate : „Moa!”, iar Carmen Șerban ne
cântă „Mă îmbărbătez/ ca să nu clachez”.
De la epoca „Marilenei lu’ Marin”, cum glumea Nichita
Stănescu, s-a ajuns la Epoca Simona senzual, Sânzi Buruiană,
Trașcă , Păsărin, Adelina, plus alintăcioasele cruduțe. Oare de ce
trebuie să le știm noi pe fetele astea, „formatate” pe varii canale?
A, și mai sunt și emisiunile doldora de tâmpenii femeiești, legate
de cârpe și cârpițe vintage, deși vedetele filmate la vreme de
iarnă covidică și-au arătat coatele goale și umerii goi, decolteele
adânci; la Brancu, buricele. Femeia „ațâțată” a devenit calitate la
Capatos.
La urma urmelor, de ce numai vedetele de șaptișpe anișori ( că
la optișpe-s expirate) să fie filmate aproape goale, pe față și pe
dos, nu și politicienele open mind? Șlagărul „Fata mea este
model”, în timpuri (mai) noi ar trebui rescris : „Fata mea-i
parlamentar”, slipul rămânând la fel de mititel, ca să rimeze cu
model.
Glumim, bas comique, în lipsă de haut comique al lui
Caragiale. Și câtă nevoie am avea de cerneala lui „violentă”. Am
refuza hazul mărunt de Las Fierbinți, unde se află Muntele Venus,
chiar dacă serialul face deliciul unui angelolog care nu pierde
niciun episod. În satul Las Fierbinți, se exultă cele trei patimi:
desfrâu, lăcomie, beție. Un actor (bun de altfel) joacă atât de bine
prostia, că am ajuns să mă tem să nu rămână acolo.
De la televiziunea liberă, care agreează hazul mic, mărunt, te
poți aștepta la orice. Stai la televizor lângă tine cu trusa de prim
ajutor medical. Rugăciunea lui homo videns? Să se spargă proteza
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tatutatoiu, să- și piardă vocea săvuicile, să ne slăbească de tot fata
lu’ tata Roman. Vara, încep concursurile de fundulețe – fetițele vor
dansa cu bucușoarele goale spre ochii telespectatorilor, în tricouri
ude. Dar de unde un pic de decență într-o emisiune de divertisment? Poți apărea la microfon cu lenjeria la vedere, ca și cum
microfonul ar fi sexofon ? Și nu știu de ce fetele care-și arată
chiloții la televizor sunt complet agramate.
Cum n-o fi obosind Dezbrăcatu s-o facă pe idiotul și Teo pe
proasta, doar Sfântu` Rating știe. Iar Duban, dacă a iubit-o pe
Ceaușeasca de mic, poate orice, cu oricine. Ce-i sigur : olimpica nu
va ajunge vedetă, ci eleva porno (model: profa porno), care poate
urca oriunde vrea, chiar și în Parlament. Avem animatoare/ vedete,
escort girls/ vedete, fete proaste/ vedete. Vedete/vedete? Mai greu.
Deschizi televizorul și vezi cum ești purtat spre enervare, apoi, luat
de val, ajungi la inconștiență. Și te uiți, te uiți...Divertismentul
tâmp sălbăticește, așa că începe să-ți placă jocul de-a ferma
animalelor. De Paști, apar concursuri –divertisment cu ouăle pe
masă.La Dan Negru s-au spart „oo” în cap. Sau la Măruță, pe
canapeluță? Dar cu cine a ciocnit madame Tatu oul pascal?
Am o cunoștință mediamaniacă, dependentă de tocșouri, și
constat cum i se degradează gândirea și limbajul. Știe tot: cum poți
scoate pete de morcov de pe „bliuza lu Matiz”, (pictorul , nu
automobilul) și ce „braț lucrat” are Iohannis când se vaccinează,
nemaivorbind de cureaua lată și scumpă.
Un pic de citit? Ce, ești nebun? Ce, ești prost? Fredonezi
ultimul hit, „Când plouă număr bani” și te-ai scos „vădetă”. Ați
observat? Cu cât sunt mai slabi cântăcioși, cu atât au vile mai
mari, ca să poată face jogging , la vreme de ciuma lui Iohannis, pe
scări sau în balcoane. Piscina vilei are rol important la televizor.
Prințesa Brianna Caradja nu s-a aruncat în apă îmbrăcată în rochie
lungă de seară, exemplu princiar urmat de toți? Sau de tonți. O
vedetă exoftalmică, tehnologic pulpă, cum zic Mondenii și cum ar
zice dr. Oprescu, s-a izolat...în propria piscină : Ludovic III la Lac
I.Și dacă tot am ajuns la ludovici, nimerind pe un canal presărat cu
surprize, surprize, am auzit-o pe o teleastă închipuită vorbind

despre Revoluția Franceză care a avut loc la 1879, nu cum știm
noi, la 1789. Ei, nu le poți ști chiar pe toate: și viața Vulpiței, de-a
fir a păr, și istorie. Sau literatură. Huidu cârcotașul era convins că
epigrama lui Păstorel Teodoreanu e din...Caragiale. Veronica nu
era Veronica Micle, ci Veronica Porumbacu. Rușinică, Huidule! Ia
să ți-o spun.
Odi profanum vulgus et arceo. L-am citat pe Horațiu și traduc,
pentru că s-a scos latina din școală : „Urăsc mulțimea ignorantă
și-o țin departe.” Numai că mahalaua ține aproape.
„O vedetă dispărută între timp, zisă Nikita,confunda vampira
cu vampa. Se visa femeie- vampiră (nu vampă,care merge de patru
ori pe săptămână la coafor). De ce? D’aia: „ca să mă cunosc pe
mine însuși”. Era lăsată să găvărească cu orele, ca și cum televiziunea ar pregăti analfaboi și analfavițele. Neamuri proaste date
drept vip-uri? Fără număr la Gherghe, unde Moculeasca urla :
„Boșorogule! Ce dobitoc! O lepră!”, ca să arate spre propriul
obraz și să spună, fără obraz, că „e nevoie de caracter”.Țigănizare?
Cât încape.
Am întrebat un umorist redutabil, Dumitru Hurubă: Mit, ce
părere ai de toate astea? „Ce ușor te poți acoperi de ridicol ca
umorist”, mi-a răspuns Hurubă, un cascador al râsului.Nu-i de
glumit cu umorul, Magda. Umorul ăsta e un lucru foarte serios.”
Am fost de acord cu uimitorul domn Hurubă, care -mi trimite
umor de calitate, carte după carte, ultima citită fiind
Descreierații de la scara X 7 (Editura Limes, 2020). Ce număr are
blocul? Desigur, 9.Și, pentru că nu m-am născut tristă, le-am
savurat. LOL, cum scriu internauții pentru râs cu hohote. Alte
titluri inspirate? Iubita mea, e ora indexării, Scuzați că ne-am
cunoscut, Misoginul bine temperat, ...Da’ cine-a zis că suntem
normali, ca să nu mai pomenesc de Epigrame și...poeziuri.
Umorul tranziției e imens, iar Mit, simerianul meu prieten,
încearcă și reforma umorului, cu vervă mare. Firește, „orice
asemănare cu persoane, situații și întâmplări reale este absolut
întâmplătoare. ” Îl cred, de vreme ce și eu cer imunitate ficțională.
Râd și citesc înainte, cu televizorul stins.
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,,Am suprimat golurile care dau umbrele."

Ion Popescu-Brădiceni

M

/ Mihail Sadoveanu: un model neperisabil al povestirii româneşti

ihail Sadoveanu e într-adevăr un mare povestitor.
Valoarea lui a trecut prin foarte multe (re)lecturi, (re)
evaluări, (re)considerări. A fost tradus în S.U.A.,
China, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Turcia, Germania ş.a.m.d.
dintr-un motiv, de fiecare dată, întemeiat: arta naraţiunii el a
transformat-o în mlădiere de semne, într-o topire a simbolurilor în
fabuloase figuri de dulce limbă românească, în omonimii fascinante, în strategii stilistice: veritabile lecţii de creativitate, de reînviere a unor „trecuturi” îndepărtate, descendente din Orient/ din
Occident.
Astfel că argumentarea mea caută să nu se mai întrebe ci să
debuteze prin a arăta de ce o asemenea asumare a unei teme, a
unui obiect, a unei întreprinderi ce-ar putea trece drept exhaustiv
explorată. Lucrurile, chiar dacă în anumite etape şi/ sau stadii ar
putea sta ori nu aşa – mă refer la istoriile literare aşa cum s-au
publicat ele la răstimpuri/ răscruci – însă orice axiologie literară,
sociologie ori epistemologie trebuie să admită că fiecare povestire
sadoveniană e un model în sine neperisabil estetic şi pedagogic.
Limbajul povestirilor sadoveniene – şi acum înţeleg prin
povestire o lege generală şi o receptare generică – îşi autocontrolează aproape perfect propriul statut semiotic/ semantic/ pragmatic/ discursiv. Profilul şi-l menţine identitar, constant în tranzitivitatea şi reflexivitatea-i jumătate inteligibilă şi jumătate sensibilă.
Adică limbajul însuşi pare să-şi fie sieşi suficient, autorizat de
către propria imanenţă şi simultan de nobila-i/ tutelara-i (scoborâtoare din neoromantismul lui Mihai Eminescu – n.m.) aură
transcendentă.
O povestire sadoveniană e un miracol translingvistic/ transretoric/ şi totodată un adânc demers transistoric şi transfenomenologic.
E în miezul ei o filozofie tradiţională, de originaritate indoeuropeană. E în nucleul ei ontologic o metafizică parcă extrasă din primordii, din zalmoxianism, dintr-o DacoGeţie prototipială.
Atmosfera, trama, drama, ficţiunea-dicţiune (ori viceversa
– n.m.), eroii resuscitaţi magicomitic, personajele personante dar şi
rezonante, în relief ori în oglindă paradiziacoluciferică (întocmai
ca-n blagianismul-teseract – n.m.), toate îşi reancorează periodic
voinţa, personalitatea, dragostea de natură, nostalgia unei „ordini
prestabilite” etc. în Fond şi Formă, Structură şi Reverianţă en-/
ec-statică şi extazică, povestirea sadoveniană e început şi sfârşit întro secundă eternă/ suspendată, greu de diseminat/ de deconcentrat.
Asta fiindcă sadovenianismul e un experiment în esenţă
revoluţionar (ci nu antidevenant – n.m.). Deşi pledează mereu
pentru recuperarea unei «patrii pierdute», el rămâne un spaţiotimp Kairiciza(n)t. Extensia trecutului de-a dreptul în… viitor nu
are nimic cu… futurismul, ci trădează ispita clasicităţii antice
(sau cum ar putea aprecia Adrian Marino de-ar fi provocat s-o
facă (vezi conceptul grecesc de poiein – n.m.)), aşezării definitive a limbajului lirico-epic în făgaşu-i „îndătinat” ezotericoexoteric, deci cu tot mai paradoxal dar şi cu atât mai firesc.

contemporane (I)

Răsfoieşti tresărind/ tresăltând sufleteşte/ cărţile sadoveniene,
relecturezi/ cu o tăcută reculegere specifică prezenţei capodoperei,
atunci când intră în joc Hanu-Ancuţei ori Dumbrava minunată,
Baltagul Vitoriei Lipan, Fraţii Jderi şi Ştefan cel Mare redundantează un străvechi misionarism atins desigur şi de mirajul mirobolant al masoneriei coroborat cu un creştinism (dis)continuu,
aruncător de suliţe în orizonturi multiple.
Povestirea recomandată copiilor de Mihail Sadoveanu în
ceasurile sale de răgaz contemplativ ori în întâlnirile sale cu
şcolarii vremii sale – mai mereu tulburi, complicate, dificile,
deseori nerenegociabile, e categoric lizibilă, în regimul alegoriei,
parabolei, fabulei, metaforei, simbolului, picturalităţii şi muzicalităţii de foarte înaltă şi densă substanţialitate şi altitudine a rarefierii poezeşti.
Limbajul fie constrâns în a se desfăşura în 3-4 pagini fie a se
dezvolta în schiţe, nuvele, romane, metabasme… corintice (ca de
pildă Creanga de aur – n.m.) posedă, grandilocvent ori exact pe
dos: realistic// fantastic sau, dimpotrivă, perfect veridic/ verosimil,
un mister al absolutului care sfruntează – de câte ori i se oferă
ocazia – relativul, deşi, la o adică, devenirea întru devenire îşi
redresează devenirea „coruptă” în aceaa „întru fiinţă”.
Stând în cumpănă, în mijlocul unei microbiblioteci îndestule,
generoasă ca titluri editate, în România cu predilecţie, ai vrea să
călătoreşti cu vreo «maşină a timpului» în vreo aventură la pescuit,
vânătoare, navigare cu pluta pe Bistriţa, de accedere în vreo zonă
sacră (de cetate, de templu, de mănăstire, de biserică, de stână, de
podgorie, de poiană cu stupi, de adăpost împotriva intemperiilor,
de cabană) ca să te fure noi revelaţii, epifanii, hierofanii, kratofanii, viziuni etc. Ars narrandi e o replică monumentală a lui Mihail
Sadoveanu la Gogol, Turgheniev, Balzac, Giovanni Boccaccio
(Decameronul), Borges, Joyce, Hugo, Ernest Hemingway, London,
Conrad, Hesse, Thomas Mann şi alţii ca ei, cu o relaxare de geniu,
cu o alură de «erou civilizator», de magister ludi ori de imperator
peste toate regatele imaginarului/ transimaginarului, în eon
aproape confundabile cu cele ale lui Mihai Eminescu, al cărui
volum de poezii l-a prefaţat inconfundabil.
Opera de «proze scurte» i-a proiectat pe zarea avidă de
cavalereşti transgresări, de „salturi mortale” în golul creat de
vreun monstru aparent nesubstituibil – ceea ce de ipso et de facto
aşa rămâne – un rol de întemeietor căci le-a deschis cale unor
Vasile Voiculescu, D.R. Popescu, Sorin Titel, Ştefan Bănulescu,
Cristian George Brebenel, Lazăr Popescu, Ion Cepoi, Silviu D.
Popescu, Aurel Antonie şi multora ca ei, cu meritorii reuşite ori
chiar memorabile.
Zecile de mii de pagini m-au speriat iniţial. Am pus însă
punctul pe «i» şi am reflectat, cu o strict necesară autoîmbărbătare: în faţa unui „munte” ca el, te pleci cu umilinţă, iei act de
strădania ce urmează a fi depusă, te clatini o idee, rânduieşti
frumos „averea spiritual-culturală” lăsată de înaintaşi precum
Ibrăileanu, Călinescu, Iorga, Simion, Manolescu, Negrici, Zamfir,
Ciopraga, Fănuş Băileşteanu ş.a. şi cutezi a face primii paşi:
ezitanţi, temători, modeşti, ori dimpotrivă oarecum siguri, temerari, performanţi, lăsând la aprecierea „altor capete” ilustre
chinuitoarea-ţi contribuţie într-un teritoriu secetos/ ori… inundat:
cel pedagogic/ metodic/ didactic/ epistemic.
Această eseistică „precuvântare” cu o adresabilitate doritoare
să frapeze orice eventuală respingere leneşă – se încheie aici, cu o
anticipare a neepuizării unei bibliografii deja existente din cauze
teribile: o pandemie, nemernică, o serie halucinantă de restricţii
(stare de alertă/ urgenţă), o deraiere a politicului de pe şinele
normalităţii, o blocare a socioeconomicului până la inevitabilul
faliment şi moral şi material, şi financiar şi administrativ etc.

Sfinte firi vizionare
Într-o „cărticică de seară”, Mihai Cimpoi subliniază tonul
baladesc şi epopeic general atribuit aferent unui univers/ cosmos,
unei „noosfere” (Al. Husar) în care intră şi biosfera şi poesfera de
mişcări arhetipale şi de porniri sublimate, de dureri înăbuşite fiind
totdeauna, simultan/ ori succesiv/ şi Infern şi Paradis, Vale a
plângerii şi Zonă a Zânelor,unde imanentul şi transcendentul
coabitează miraculos şi firesc, iar Cerul şi Pământul îşi pot
transfera valorile într-o regiune terţinclusivă numită ori Dumbravă
minunată ori Nada Florilor, unde semne şi simboluri ezoterice
scapă înţelegerii simple, rămânând mereu de ordinul Tainei. Însă
mişcarea personajelor este de închidere şi luminare, de cădere şi
înălţare.
Noţiunile, undele, numele, modulaţiile glasurilor, urmele
paşilor aparţin unei lumi tradiţionale întârziate, marcată încă de
minunile neistovite şi veşnice, unei lumi care nu s-a rupt de natură
şi de misterul acesteia primordial (vezi „Demonul tinereţii”, 1928).
E acest demers evident mitopoetic, iar mişcările rituale ale oamenilor sunt de domeniul accentului şi al neînţelesului. Este o reducţie
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metafizică, în opera lui Sadoveanu; dacismul este o dimensiune
esenţială, marcând profesiunea spre organic, natural, primordial,
pândit însă de viaţa acaparantă a istoriei profane decadente.
„Lumea istoriei şi lumea începuturilor aurorale se întâlnesc tragic
în opera reprezentativă „Creanga de aur” (Cimpoi, 1995, p. 171).
Prin urmare, personajele sadoveniene reclamă, asumându-şi
jertfirea, ruptura ce ameninţă legea sacrului; ca atare ele devin
restauratoarele ordinii naturale, vegheată de ochiul atoatestăpânitor
şi opera acestui povestitor transromantic poate fi în continuare
menţinută în circuitul valorilor pedagogice, al suporturilor didactice, al abordărilor metodice şi al valorificărilor metodologice.”.
Câte paradigme educaţionale şi epistemologice s-au fost
inventat, tot atâtea posibilităţi rămân la dispoziţia oricărui relector,
încât orice „poetică a recitirii” (Matei Călinescu) i-ar prii. I-au
comentat opera Pompiliu Marcea, D.R. Popescu, Theodor
Codreanu, Ion Popescu-Brădiceni, Alexandru Pop ş.a. Alexandru
Pop, de exemplu, se referă la filosofia limbajului, cărţile hermetice, neoplatonism, Kabbala, rolul misticii creştine în alchimie ş.a.
Bibliografie:
Mihai Cimpoi: Sfinte firi vizionare. Clasici români.
Medalioane literare. Alcătuire: Vlad Chiriac; Chişinău, CPRI,
„Anons S. Ungurean” – 1995
Mircea Ganea, Ion Marcea, Constantin Ganea: Pompiliu
Marcea. 90 de ani de la naştere; cu o prefaţă şi o postfaţă de Ion
Popescu-Brădiceni, ediţie îngrijită de Ion Popescu-Brădiceni; Edit.
PIM, Iaşi, 2018
Theodor Codreanu: Dumitru Radu Popescu. Istoria absurdă;
Edit. Tipo Moldova, Iaşi, 2020
Ion Popescu-Brădiceni: Reinventarea capodoperei. Schimbarea
de paradigmă; Edit. Tipo Moldova, Iaşi, 2018
Alexandru Pop: Fundamentele alchimiei; Edit. Dacia, ClujNapoca, 2002
Al. Husar: Metapoetica. Prolegomene; Edit. Univers, Bucureşti,
1983
Matei Călinescu: A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii;
trad. din lb. engleză de Virgil Stanciu; Edit. Polirom, Iaşi, 2003

I. Tabloul sinoptiv al valorilor din poveştile sadoveniene
I.1. Anii iniţierii
O teorie a lecturii, a relecturii/ a citirii/ a recitirii o enunţă
Nicolae Manolescu în „Cititul şi scrisul” dar şi Fănuş Băileşteanu
ori Constantin Ciopraga sau Lucian Raicu, dar înaintea tuturor
formidabilul Garabet Ibrăileanu. G. Călinescu îl încadrează pe M.
Sadoveanu în grupul de scriitori ai „Tendinţei naţionale”.
Cum în ceea ce priveşte cercetarea de faţă contează ca prioritar
aspectul rezistenţei la… „programa şcolară” şi la „manual”, să
demarez mai întâi locul lecturii în paradigma educaţională. Un
prim aliniament ar fi că învăţarea prin lectură trimite la modele
pedagogice de referinţă, la modelarea proceselor de învăţare, la
modelarea demersului didactic, la structura conceptuală a cunoştinţelor predate.
Dacă avem în vedere procesul şi componentele esenţiale ale
cunoaşterii prin lectură, intră în joc competenţele parţiale care
intră în acţiune prin lectură. Prima componentă este cea, în
esenţial, receptivă, dar nu pasivă, legată de textul ca atare:
– referenţială sau extralingvistică (cunoaşterea lumii),
– culturală (cunoaşterea culturilor universale şi a celei naţionale),
– discursivă (familiarizarea cu gramatica textului sau cunoaşterea suprastructurilor textuale);
– lingvistică: morfosintactică, lexicală, stilistică.
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Cea de-a doua componentă este componenta literară (care ţine
de interiorizarea specificului textului literar); ca urmare, în
proiectul didactic propus de profesor, elevul trebuie să facă atât
proba unei bune înţelegeri a textului, luat global, sau al cuvintelor
în contextul respectiv.
Cea de-a treia componentă este cea productivă, metalingvistică
şi metatextuală; metalimbajul permite să se vorbească despre un
text, despre structura sa, despre limbajul folosit – ceea ce implică
utilizarea unui anumit vocabular fie aferent învăţământului primar
fie dedicat celui gimnazial.
Cred că se cuvine să prezint schema unei situaţii didactice, în
care sunt integraţi parametrii de programare a demersurilor de
exprimare orală şi scrisă (Costea, 2006, p. 20).
Baza triunghiului reprezintă relaţiile elevilor cu situaţia de
producere a comunicării, orale sau scrise, ca rezultat al procesului
de lectură. Profesorul fie pune diagnosticul aptitudinilor elevilor
fie îi ajută să rezolve problemele de înţelegere şi de interpretare,
ca şi de validare şi de producere a sensurilor, globale sau parţiale,
ale textului literar.
Cât priveşte elevul, acesta se lasă condus treptat sau antrenat
fie de experienţele sale anterioare de viaţă sau de învăţare, fie de
motivaţii de moment. „Ceea ce înseamnă – precizează Octavia
Costea – că elevul este angajat într-un proces de validare şi de
producere a sensului, considerat didactic o construcţie, pentru că
este vorba de a proceda, pe etape, la un demers structurat pe
înţelegere şi pe interpretare” (Costea, 2006, p. 21).
Recitirea, recurentă, a povestirilor lui M. Sadoveanu include
automat cultivarea încrederii în posibilităţile proprii de învăţare. O
condiţie a reuşitei şcolare este motivaţia. Rostul unui proces
didactic de lectură, echivalent cu cel al comunicării, este să
exploateze optim toate resursele de cunoaştere ale copilului,
vizuale ca şi auditive.
Iată cum sunt, în principal, tratate informaţiile în procesul
lecturii:

în emisfera stângă
– auditiv

În emisfera dreaptă
– vizual

– analitic

– sintetic

– raţional

– intuitiv

– logic,

– analogic

– linear

– global

– temporal

– spaţial

– secvenţial

– simultan

Prozatorul precizează la un moment dat la câte o interstiţie a
textului memorialistic că „am văzut” locul…, „am văzut iarăşi
întinsele zăvoaie…”, „şi-am mai văzut… şurile… Apoi povestitorul verbalizează trăirile, stările, sentimentele, umorile, psihismele
rafinate. El le numeşte direct: fior, înfiorare, bucurie, mişcare
sufletească, freamăt, înduioşare, linişte, prisos de bunătate,
curăţenia unui apostol, tulburare, ajungere la inimă, minunare,
drag să-şi înveţe copiii din şcoală”.
Apoi în „Anii de ucenicie”, Mihail Sadoveanu evocă magistral
(adică asemenea acelui magister ludi hessean Josef Knecht din
„Jocul cu mărgele de sticlă” (Hesse, 1994)) sfiala cu care a intrat
în gimnaziul „Alecu Donici” din Folticeni. Îşi aminteşte învăţământul secundar în vremurile sale eroice, jocurile pitoreşti şi
tradiţionale, „împărăţia apelor”, Nada Florilor, meşteşugul undiţei
şi al pescuitului.
Simţind în el primele îndemnuri să pună, pe hârtie, rânduri
scurte care să sune din coadă, M. Sadoveanu se lasă furat de visuri
şi ambiţii nedesluşite. Se îndeletniceşte cu „Doine şi lăcrămioare”
şi „Poezii populare” de Vasile Alecsandri or cu poezii de Mihai
Eminescu. Despre Neculai Apostol, profesor de română, povestitorul relatează că „lăsase la o parte gramatica uscată a programului
şi ne atrăsese spre frumuseţile literaturii, aducându-ne la cunoaştere îndeosebi de Eminescu”.
De prin clasa a doua de gimnaziu, Sadoveanu începuse a scrie
şi a ilustra un roman haiducesc în mai multe tomuri, intitulat
„Florea Corbeanu, haiducul”. „Acest Florea Corbeanu – oferă
detalii mai minuţioase Sadoveanu – era destinat să voinicească nu
numai în Moldova, Buceag şi Muntenia, dar şi în Ardeal şi Pind:
de unde se vede că preocuparea literară a autorului era dominată
de ideea politică a unităţii neamului”. „Haiducul meu erou – citez
din „Anii de ucenicie” – şi-a isprăvit cariera în mâinile lui Stino
(tatăl publicistului Aurel Stino – n.m.) care, confiscându-mi-l, m-a
privit cu milă. Lăsând acest prim personaj cufundat în raftul
uitării, m-am întors cu însufleţire nouă spre versuri”. Erau totuşi
imitaţii fără valoare, biete divagaţii sentimentale, irosire a energiei
fără rost, texte meschine, neizbutite.
Însă în ultimul an al gimnaziului debutează cu istorioare ieşite
oarecum din propria-i substanţă ideatică, anticipându-l oarecum pe
geniul de mai târziu. Celei dintâi profesorul Apostol i-a schimbat
titlul, botezând-o „Cu arcanul”; l-a poftit la o convorbire particulară, i-a spus câteva cuvinte bune şi i-a dat sfaturi în ce priveşte
compoziţia şi redactarea. L-a îndemnat să scrie cât de mult, dacă
simte nevoia să facă asta, dar să nu publice decât mult mai târziu.
În sărbătorile iernii 1893-1894, au ieşit la lumina lumii cele dintâi

producţii literare. „Expediţiile mele vânătoreşti – citez cu aceeaşi
plăcere barthesiană – provocaseră în parte (eu bănuiesc că provocaseră în total) această atitudine nouă de uimire în faţa fenomenelor vieţii, de atenţie, faţă de ceea ce e o minune necontenit schimbătoare”. Atitudinea nouă cerea şi o formă (s.m.) deosebită de
exprimare: E vorba de un poem-scenariu cerut lui de nişte feciori
din Vatra Paşcanilor.
Toate aceste tribulaţii poetice ratate trădau însă acel joc
copilăresc de-a poezia.
În fine, orele de lectură, în capitala Moldovei, Iaşi, l-au ajutat
pe Mihail Sadoveanu să soarbă cu nesaţiu capodoperele literaturii
moderne europene. Marii romancieri, francezi, englezi şi ruşi îi
consumau toate orele obiectelor aride. Îl preocupa şi literatura
românească şi nu era revistă pe care să n-o citească din doască în
doască. Popasul de trei ani la Iaşi avea să-i fie decisiv pentru
cariera sa literară. (Va urma)
Bibliografie:
Nicolae Manolescu: Cititul şi scrisul; Edit. Polirom, Iaşi, 2002
Fănuş Băileşteanu: Introducere în opera lui Mihail Sadoveanu;
Edit. Minerva, Bucureşti, 1977
Constantin Ciopraga: Fascinaţia tiparelor originare; Edit.
Eminescu, Bucureşti, 1981
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Bucureşti, 1982
G. Ibrăileanu: Scriitori români şi străini (II); Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1968
Mihai Drăgan: G. Ibrăileanu; Edit. Albatros, Bucureşti, 1971
Octavia Costea: Didactica lecturii. O abordare funcţională;
Edit. Institutul european, Iaşi, 2006
Jacques Claret: Ideea şi Forma; cuvânt înainte şi traducere:
Dumitru Ghişe; Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1982
Hermann Hesse: Jocul cu mărgele de sticlă; traducere, prefaţă
şi note: Ion Roman; București, 1994; RAO International
Publishing Company S.A.
C. Fierăscu (antologator); Cartea amintirilor. Din copilăria şi
tinereţea scriitorilor noştri (ediţia a II-a); cu o prefaţă de Gh.
Ghiţă; Edit. Ion Creangă, Bucureşti, 1987
Mihail Sadoveanu: Anii de ucenicie. Cele mai vechi amintiri.
Nada Florilor; Edit. Minerva, Bucureşti, 1970.

– sensibil la diferenţe – sensibil la asemănări
Datorită funcţionării specifice fiecărei emisfere cerebrale, avem
la dispoziţie două moduri diferite şi complementare de a trata
informaţia:
– un tratament linear, analitic, gestionând, mai ales, cuvintele;
– un tratament global, spaţial, gestionând imaginile şi structurile.
Jacques Claret afirmă că ideea şi forma sunt complementare
precum lumina şi umbra, gândirea şi acţiunea; sunt două valori
fără de care sistemul nostru de exprimare, vorbirea şi scrierea, n-ar
exista mai mult decât cercurile în apă sau baloanele de săpun.
„Forma se hrăneşte pe păşunile ideii; ideea are nevoie de formă
pentru a deveni materie şi viaţă”.
Într-adevăr, Mihail Sadoveanu ilustrează acest raport de
interrelaţionare între idee şi formă încât chiar se poate spune că
„cea de-a doua depinde de activitatea esenţială a emisferei stângi a
creierului nostru, sediu al raporturilor logice şi ale limbajului”, iar
„cea dintâi, de emisfera dreaptă, care este cea a intuiţiei şi a imaginarului” (Claret, 1982, p. 11).
Deci să cuplez noţiunile achiziţionate ştiinţific şi să simplific:
există două căi/ modalităţi de a cunoaşte, mergând de la imagine la
real, sau mergând de la real la imaginea sa (cuvintele). „Forma
este pentru idee ceea ce tabloul este pentru culori” (Claret, 1982,
p. 86). Presupun că de la această premisă îşi reîncepea travaliul
ecritural M. Sadoveanu, unul sisific dar mereu atent şi la claritatea
mesajului şi la rigoarea raţionamentului, limba lui fiind joc
combinat de diferenţe între sunete şi de diferenţe între idei; aşa
cum compozitorul se foloseşte de note, expresie melodică, prozatorul foloseşte cuvintele în accepţie fonică (opoziţii fonatorii –
n.m.) şi muzicală; căci limba română este pentru limbajul sadovenian ceea ce pianul este pentru artisticitatea lui George Enescu.
Mihail Sadoveanu îşi aminteşte de Domnul Trandafir, ascultând
„freamătul uşor al desişurilor”. „Parcă era un cântec şi parcă-mi
venea să dorm” (Bălu/ Sadoveanu, 1987, p. 168). Învăţătura pe
care le-o da copiilor se bizuia pe explicaţii; era deci întemeiată pe
hermeneutică, pe interpretări, pe „istorii mişcătoare”, deci emoţionante şi interactive, pe „rugăciuni”, „cântece care erau aşa de
frumoase” (aveau deci conotaţii estetice – n.m.), pe depunerea în
fondul sufletului de copil de „seminţe bune ce au înflorit bogat
mai târziu”. Cititul unei poveşti era în viziunea Domnului
Trandafir un ritual magic „Glasul lui curgea domol şi basmul ne
fermeca pe toţi, ca un cântec frumos” (Fierăscu/ Sadoveanu, 1987,
p. 170). Le strecura copiilor în cuget „atâta credinţă şi atâta foc”.
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Lazăr POPESCU

/ Un poet mai mult decât convingător

eclarativă, arta poetică a lui Petru Istrate pare a se
întoarce cumva spre ceea ce Nichita Stănescu a numit
cândva „dulcele stil clasic”. Altminteri recuzita
autorului este uşor de încadrat într-un anumit neoromantism, căci
citim versuri ca acestea: „Sunt cel mai pare poate şi cel mai pur
romantic/ Care-a rămas în viaţă să poarte metrul antic./ Şi să-ţi
măsoare umbra, lungimea din conture,/ Şi-n tremurări de-o clipă,
visările lui pure.”.
Sună bine!
Sună bine, căci poetul se vrea a fi în diferenţă, îşi caută propria
figură scrisă, e uneori arţăgos şi polemic şi bine face! Bine face
pentru că uneori în textul său apar versuri memorabile ca acestea:
„într-o zi voi lipsi de la marea liturghie a soarelui/ prăznuind
asemenea altor umbre dansul etern”.
Versurile curg graţios: „Voi pendula în lacrimi de fecioară/ La
ora când ne vor cânta cucoşii/ Şi ţi-oi jura credinţ-a două oară/ În
alte dimineţi de ziuă, roşii.”. Cert, Petru Istrate este un neoromantic care nu se dezminte şi se respectă. Unul care îşi permite
luxul… poetic de a călători „pe mari fluvii de maci”, auzind parcă
neauzitul plânset al pădurii bătrâne şi toate acestea se petrec
într-un Sud nedeterminat parcă, într-un fel de „ailleurs”: „cohortele trecerii se-nşiruiau în Sud/ spre inocente maluri, mijind a tău
şi-a troscot/ am încercat cadenţa pământului s-aud/ da-n tâmpla
mea bolnavă vuiau bătăi de clopot…”. Până una alta, însă, poetul a
învăţat să se regăsească în „nostalgii neomoderne”, semn că
aparţine cumva tardiv neomodernismului românesc, chiar dacă nu
cronologic ci doar formal şi ideatic. Îi rămâne însă destul timp
pentru a percepe îndepărtatul totuşi „ecou african”, mai ales că nu
se ştie singur: „Ne aşezăm uitaţi la liziera dintre nimic şi nicăieri,/
Dintre nici azi şi nici mâine, dintre niciodată şi-ntotdeauna,/
Întotdeauna-n visele acestea, călătorind peren către Africa…
străbuna.”. Un autoportret în versuri, figura scrisă a poetului la
maturitate ne întâmpină nu prea departe în această carte de poezie
intitulată Inel sfărâmat: „Eu bine stau aşa şi plâng, în seara care se
despoaie,/ În răpăitul languros al picăturilor de ploaie./ Dar cad în
jurul meu, cu stropi, veşminte albe de vestală,/ În linişte să mă
îngropi, tu, caldă noapte triumfală!”.
Gândul aleargă uneori cam pe tot mapamondul, din Viena la
Berlin, din Londra la Paris sau în Spania ori în Statele Unite…
Poetul e însă surprinzător în anumite situaţii când, într-o poezie
cum este Constructivism şi Dafini îmbină tradiţia versului cu un
anumit neomodernism cu iz uşor sorescian, dar şi cu ecouri
avangardiste: „Apoi, e vorba despre un moş sfrijit numit Mircea,/
Şi despre o luptă cu turcii./ Când creştem mari, intrăm în clasantâi…/ Ieşim de-acolo când suntem bătrâni.”.
Tema amintirii este şi ea prezentă în fluxul conştiinţei poetice,
alături de cea a oboselii şi a somnului. Tăcerea îl însoţeşte pe
protagonistul liric în peregrinările sale. Versurile curg cu eleganţă
nu o singură dată: „Eşti cea mai pură parte-a amintirii/ Şi singura
din lume ce-mi rămâne./ Dincolo-ţi scriu sonetele iubirii,/
Dincoace-i ziua searbădă de mâine.”. O eleganţă a rostirii care
face din Petru Istrate un poet mai mult decât convingător. Ceva

12

mai încolo apare o eboşă a figurii scrise auctoriale, un om care
„stă aplecat spre fântânile cerului”. Aceasta se distinge şi se
diferenţiază, îşi dobândeşte personalitatea prin căutare şi voinţă
artistică: „E-n jurul nostru-atâta larmă, dar vrem tăcerile din ploi”.
Vederea devine cel mai adesea instrument de cunoaştere poetică,
eul auctorial dă seama prin privire de preajma sa: „Şi-n ploi de
frunze roşii, distingeam/ Palorile din fruct cum se destramă…”.
Durerea cuprinde eul poetic, vocea auctorială se plânge de dureri
oculare, dar şi de plânsul celor ucişi de „moartea care vine-n
sânziene”, ca şi durerea amiezilor sau a lunii „lui April” sau
durerea zâmbetului copilăresc. Însă toate acestea sunt, în răstimpuri, dublate de un veritabil suflu neoromantic asemănător unei
profesiuni de credinţă imperturbabile: „Las-să treacă de la mine,
las-să zboare, las-să fugă/ Clipa asta minunată, umbra asta,
fantezie./ Numai goana mai contează-n nunta stelelor transfugă/
Mărturie-a neputinţei, şi-a veciei mărturie.”. Iar iubita pare a veni
dintr-o altă lume, din una deosebită, mirifică: „Tu-mi vii din
noaptea purei Atlantide/ De pe-un tărâm de nimenea visat/ Cu
cireşi arşi, cu strugurii stafide,/ Sub umbra unui cer nevinovat…”.
Poetul se vrea a fi pescuitor de perle în aceleaşi ipostaze şi
versuri neoromantice din „dulcele stil clasic”: „Cine mă minte mai
la urmă, într-o privire ce-o aud,/ Când urcă stelele în turmă, şi
curg lăstunii, către Sud?”. Asemenea lui Bacovia, el ar vrea să nu
mai ştie nimic, să se izoleze, e drept nu „în pivniţa adâncă”, ci să
se închidă „ca-ntr-o lumină”. Mai mult încă, pentru el există mereu
tentaţia Sudului, o tentaţie aş zice mediteraneană, amintind cumva
parcă de poezia unui Salvatore Quasimodo. Oricum, poetului i se
văd, arhitextual vorbind, rădăcinile romantice pe care de altfel nici
nu are vreun temei să le ascundă: „Dar nu e cert nici asta, sau
poate-i o părere/ A unui vis germanic, un cânt din Lorelay,/ E certă
într-o stare, ca dup-o înviere,/ Ca dup-o existenţă, din vremi când
existai!”În plină muzică el şovăie şi în felul acesta ratează visul. Cu
toate acestea el nu a pierdut dorul „nebun de spaţii vaste”.
Afinităţile, atâtea câte sunt, cu Bacovia, reapar într-o poezie
intitulată chiar Transbacoviană: „E-acelaşi zvon ciudat de cimitire/
Şi plouă tot mai des peste oraş.”.
Poetul nu încetează a pune şi a-şi pune întrebări. Uneori despre
iubire, alteori despre lume. El nu a încetat să caute cetatea ideală.
Neliniştit,el deschide în timpul nopţii salonul cel mare. Lumina
este şi va fi, însă, sursă de inspiraţie pentru el. Un el care trăieşte
în propria viziune şi într-un spaţiu pe care se trudeşte să-l contureze cât mai limpede într-un alfabet „prea sărac, totuşi”: „E alfabetul
prea sărac să-ncapă,/ Atâta risipire de tornade./ Şi curge către zări
atâta apă./ Şi, dinspre munţi, aşa zăpadă cade…”.
În alte locuri adie parcă, neştiut şi vag, un vânticel baudelairian
chiar din titlul Absurdul temnicer: „Ai strâns în suflet somnul ce
vine după moarte./ Eu te-am lăsat să cugeţi – doreşti oricum să
plec?/ Eu am lăsat să intre în briza de departe/ Ceva din fierbinţeala splendorilor ce trec.”.
Vocea lirică vrea mereu parcă să aducă din trecut ceva în
prezentul scriiturii neoromantice, aceasta fiind o altă trăsătură a
volumului Inel sfărâmat a lui Petru Istrate: „Pulsa ciudat o inimă-n
glasvande/ Şi-n câte flori te căutam, iubire,/ Bătea un vânt de
toamnă pe verande/ Dar noi visam la vara-n devenire.”. Poetul se
ştie „mai trist acum, precum Apollo” şi priveşte văpaia care deja
s-a stins nu se ştie de ce.
Ceva din limpezimea cristalină a versurilor lui Cezar Baltag
răzbate uneori şi în poezia lui Petru Istrate: „Sunt singur în
imperiul tăcerilor de piatră./ Aştept să-mi spui o vorbă – orişicare./
Dar câinii mei din sânge nu mai latră/ Nebuni de dor, de foame, de
uitare.”. Vocea poetică survolează plantaţiile de lavandă şi mentă
în căutarea fiinţei iubitei coborâtă din timp şi ale cărei şoapte sau
ai cărei paşi ori timbru abia dacă se mai aud în „goana permanentă” a secundelor… E o chinuire aici, nu neapărat chinuire a
trupului, aşa cum sesiza critica în poezia lui Mircea Ciobanu din
Patimile, însă oricum rezonanţa versurilor lui Petru Istrate aminteşte oarecum de un anumit Mircea Ciobanu: „şi zilele se scurg,
precum secunde/ şi ani întregi se scurg, precum un ceas/ veni v-un
timp când n-oi mai şti răspunde/ şi-n chipul tău n-o să-mi mai fac
popas.”. Cuvintele iau foc parcă şi poetul scrie acum „Un incendiu
de rime”. El simte, însă, cu toate acestea, o anumită inutilitate,
poate şi precaritate ontologică: „Dar fulgerarea calmă s-a stins sau
a murit,/ Dar declanşând incendiul de strofe şi de rime/ Şi-n clipa
cea din urmă, la urmă am ghicit/ Că de din dos de rime nu mă
priveşte nime!”.
Drapelul visului e un text poetic amintind inter- şi arhitextual
atât de Tudor Arghezi, un anumit Arghezi, prin timbrul versurilor,
dar şi de Edgar Allan Poe prin referinţă directă. Redau aici un
pasaj ceva mai amplu din această poezie a lui Petru Istrate:
„Izvorul veşnicei plăceri din ieri spre azi desfide/ Dulceaţa
mierii-n boabe aguride,/ Iar călători ca noi, ca arborii se frâng,/
Când bate ploaia cu rafale-n crâng!/ Oriunde merg drapelu-i
împlântat/ A fost un vis acolo, dar azi a răposat./ Orice-aş simţi
sublim, s-a mai simţit/ Şi-aceeaşi pies-o joc la nesfârşit./ Departe-

nalt, stă muntele pleşuv/ Iar corbul trist şopteşte, «doesn’t move»./
Nimic nu-i nou, în moarte sau amor/ Şi-n sinea lui repetă «nevermore»…”.
În Versuri ludicoritmice ni se dezvăluie o altă faţă a poetului
Petru Istrate, cea ludică. Poetul lucrează acum cu rimele interioare
în ritmurile interioare ale cuvintelor: „Între mine, între tine,
curge-un râu de serpentine/ Curge-un nor frumos de mosc, la ora
când te cunosc…/ În răspuns şi-n întrebare, stă un semn de
exclamare./ Între virgulă şi punct, stă un domn băţos, cărunt/ Şi-o
femeie cârcotaşă, între frâu şi-ntre cravaşă./ Între noi sunt patru
uşi, trei de lemn una de pluş,/ O soacră, două mătuşi, plus cumnata
de la Huşi:/ Nu e bine ce-mi făcuşi!”.
În poezia Baladă poetul pare a îmbina în mod fericit poetica
tradiţională cu ludicul neomodernist: „Copilo, versul mi-oi începe/
cu spaţiul vast al unei stepe/ prin vânt şi fum cu armăsarii/ purtând
desagi de Kalahari.”.
Rămâne totuşi o urmă de regret, chiar şi după căutarea înfrigurată a frumuseţii şi purităţii. Ca în finalul splendid din Ecologica
II: „ş-aşa ne trece săptămâna, când plouă Joi şi ninge vineri/ şi,
spune, dacă-ţi mai dă mâna, că mai suntem frumoşi şi tineri?/ când
anii noştri se deşiră, mereu cu firul spre trecut/ pe nime-n lume nu
mai miră că ne-am minţit de la-nceput…”. Persistă amintirea unui
trecut cumva exemplar în multe privinţe şi după care fiinţa poetică
tânjeşte şi vrea să-l recupereze măcar în amintire: „Totuna este
dacă somnul nu-şi mai trimite mesagerii,/ s-au dus minutele cu
tine, s-au dus fiorurile verii,/ s-a dus explozia de rime, de artificii,
de vacanţă,/ azi, am cu ziua mea urâtă prima şedinţă în instanţă”.
Oricum, amintirea e una din temele majore ale poeziei lui Petru
Istrate. Şi alături de amintire, timpul: „S-aude cum toarce timpu-n
pod/ un cântec de rimă şi linţoliu”. Poetul ar vrea să se mute „în
sensul interzis”, iar acesta se află undeva „la graniţa dintre pustiu
şi jaf”. Iar acest univers poetic se află situat „în ploi ce par mereu
făr-de sfârşit/ de-ndată ce apuc să le trimit…”. Ludicul rămâne
încă una din caracteristicile acestui volum de poezie: „Unde eşti,
pe care stradă, scumpa mea Şeherezadă,/ astăzi, Joi, la ora şase,/
când p-aici de-abia plouase?”.
Dar Petru Istrate este şi un poet al erosului, unul rafinat am
zice, amintind prin versurile sale izbutite de „arhitextul” semnat
Vasile Voiculescu în Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare
şi legând astfel actualitatea de primul modernism poetic românesc:
„Nu vreau să ştiu de nicio legiuire,/ flămând am fost, flămând mă
ştiu, de-a pururi,/ mă satur doar cu foc şi cu iubire/ când beau
privirea-ţi blândă din contururi”. El nu ezită nici în a-şi schiţa
propria figură scrisă, figura auctorială sau, cu o formulă inspirată a
lui Eugen Negrici, figura spiritului creator. Iată: „Sunt luptătorul
fără de iluzii/ al unei prea vincibile Armada/ în cercul strâmt al
propriei confuzii,/ arzând în visu-mi pur hoţeşte-mi prada”.
Într-un târziu de lume, el nu pregetă să-l invoce pe Enkidu:
„Cobori din cer, Enkidu, cu arca ta, copaie,/ în lupte răzvrătite la
mine-n odaie”. Pentru ca, apoi, ca un veritabil „poète maudit”,
deci tot în prim modernism, să evoce literatura şi atmosfera
decadentă: „Atmosferă decadentă. Balcani, Sodome şi Gomore.”.
Uneori, conform unui regim poetic personal, uitarea devine
etic-necesară: „Când mi-ar bate stele cu arginţi pe creştet,/ Aş uita
ce-i putred, şi-aş uita ce-i veşted,/ Aş uita ruina, trupul cu rugină,/
Ş-aş visa de tine că n-ai nicio vină…”.
… Şi din nou ludicul apare dublat de rima interioară: „Seară de
vară, clipă sprinţară,/ felie de timp zidită-n afară,/ pierdut labirint,
nins cu argint,/ fulguiri de alint din străvechiul Corint.”.
Timpul liber, pauzele, rămânerea, toate acestea trebuie folosite,
nu trebuie lăsate să se piardă degeaba: „Rămân să-ţi scriu, în
vechile răvaşe,/ risipa noastră de podoabe goale.”. Şi trecerea
timpului evocă, mai mult sau mai puţin ciudat, în limba poezească,
vorba lui Nichita Stănescu, un mare preţ al avangardei, dadaistul
Tristan Tzara: „dar trecut-a primăvara, cu copaci, cu flori, cu
sevă,/ ce un vis de Tristan Tzara, declamat de vreo elevă”.
Inevitabila trecere a timpului aduce cu ea destrămarea dureroasă,
consemnată şi ea într-un târziu: „Cumplite strigătul durerii şi
sala-n care strig e goală/ imagini rupte dintr-o vreme, pe când
mergeam cuminţi la şcoală”.
Prezentul e acum unul răvăşit: „E cerul nostru, mohorât de azi,/
iar brazii noştri uzi sunt de furtună”. Visul, din nefericire, e şi el
supus eroziunii în timp: „Septembrie se scurge acuma infinit…/ a
fost un vis de vară şi, iată, s-a sfârşit”. Sâmbăta cu umor aminteşte
oarecum, prin anumite imagini, de poezia lui Benjamin Fundoianu,
însă fără tensiunile existenţiale ale acesteia, Petru Istrate fiind ceva
mai senin aici: „o pereche bate drumul de la cinci până la şase./
două fete duc ceaunul până-ntr-un hăţiş de case./ colo-o raţă se
frământă în băltoaca de-astă noapte…/ o femeie-i plânge, cântă,
unui om cu dinţi de lapte./ lelea Ană în piaţă stă să-şi vândă nişte
cepe/ şi tot numără pe-o aţă şi tot nu poate pricepe.”.
Aşa cum am mai spus în aceste modeste însemnări, Petru
Istrate mi se pare a fi un poet mai mult decât convingător.
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/ Ion Popescu-Brădiceni – Rob la poezie

on Popescu-Brădiceni (n. 1954), despre care Ion Cepoi afirma că „este ultimul mare simbolist român” („Gorjeanul”,
anul VII, nr. 1797, 9 februarie 1996), vine în întâmpinarea
cititorului cu „o carte, pe cât de insolită, pe atât de originală”,
presărată cu „o poezie stranie, plină de simboluri şi însemne
vechi” (Liviu Ioan Stoiciu, coperta IV, „Ars poetica transversalia”,
Editura „Scrisul Românesc”, 2013), care incită şi îndeamnă la
meditaţie.
Doctor în filologie şi în hermeneutica literaturii, cu un palmares
de invidiat şi cu o experienţă de o viaţă în domeniul Literelor,
membru al Uniunii Scriitorilor din anul 2020, acest autor plin de
entuziasm şi originalitate nu oboseşte să ne surprindă cu roadele
sale încărcate de sevă, de pe ogorul cuvântului. El ne propune o
nouă „Doctrină Transmodernistă”, mizând pe „străluminările din
frumuseţea Noului Stil”, în care „sacrul şi profanul se infuzează
reciproc cu arcele voltaice ale expresivităţii dublonoetice, voluntară
şi involuntară, adică spontană” (după cum el însuşi declară).
În volumul la care facem referire (Rob la poezie, Editura PIM,
Iaşi, 2020), alcătuit din 12 cicluri cu titluri interesante şi sugestive,
fiecare în parte constituind o metaforă în sine sau o imagine
criptată (Coline de jar; În limba cea poezească; Litanii pe rug;
Spiritul creaţiei; Sonete de vacanţă; Poemul emergent din halou;
Poeme ţesute în războiu; Douăsprezece dezvoltări ale unor
metanostalgii până acum ţinute secrete; ...Şi douăsprezece răsfăţuri într-o limbă poezească din Regatul Criptofaniei; Întoarcerea
stilului; Metamodelul unui poem planând, transfinit, peste lotuşi,
lauri şi lepidoptere; Simbol şapte), se răsfaţă circa 80 de poeme
încărcate de un lirism matur, împănate, pe alocuri, cu grafica
inedită a lui Petru-Ilie Birău. Spre final, regăsim trei Addenda, ce
conţin câteva (micro)poeme ale autorului, unele fiind traduse în
limba rusă de Valeriy Ţîbulenko, iar altele în limba engleză de Dan
Adrian Popescu şi Silviu Doinaş Popescu.
Călător într-o lume imaginară (sau nu), populată cu personaje/
imagini mitologice, lume în care „Politica devenise un fel de
ciumă,/ lepră, cancer ideologic, pandemie/ de coronavirus”, unde
„Vrăjitorul cu mantia înstelată mă vizita/ o dată la şapte zile, când
mă invita/ la ceremonia de reiniţiere/ a tribului în legislaţia/
şerpuitoare” (Vânt dinspre Hiperboreea), poetul renunţă la
conexiunea sa cu orice formă de guvernare, în favoarea „însămânţărilor de toamnă,/ în regatul lui Cyrus”. Asemenea unui Robinson
Crusoe al timpurilor străvechi, el îndură singurătatea „ca un stoic”,
într-o „colibă în pădure”, pictându-şi „pe un vas minoic” „o figură
de om”, pentru a-i fi partener de conversaţie în domeniile sale de
interes („filosofie şi alchimie”). „Momentul” este prielnic eului
liric pentru a se ocupa de „propria interioritate”, asemenea lui
Enkidu, protagonistul poemului antic Epopeea lui Ghilgameş, ce
trăia retras, departe de orice aşezare omenească. Referirea la
şarpele Ouroborus, simbol al unităţii primordiale, denotă preocuparea autorului pentru spiritualitate, pentru depăşirea limitelor
percepţiei umane, pentru înţelegerea „funcţionării” ciclului fără
sfârşit al timpului şi spaţiului cosmic. „Vizita” la şapte zile a
„vrăjitorului”, amintită anterior (şapte fiind considerată „cifra lui
Dumnezeu”), poate semnifica tocmai crearea unei relaţii a poetului
cu divinitatea, ziua a şaptea reprezentând ziua în care Creatorul a
început să „construiască” lumea psihică/spirituală.
Preocuparea/interesul pentru metafizică (şi nu numai) transpare
(şi) din poemul Aici, în TransImaginaria, unde fântâna (ce
simbolizează regenerarea şi purificarea fiinţei, tinereţea sau
nemurirea spiritului) şi măslinul (simbol al păcii şi al purităţii) sunt
motive de care autorul ţine seama în coordonarea mesajului său. El
se consideră „poetul de circumstanţă”, „Scribul şi Alchimistul”
suspendat pe „podul” înspre (i)real, ce intenţionează să (re)instituie,
într-o lume fictivă, „dreptul la metafizică” (cu ajutorul unui
„nomotet” din vechea Atenă), care să îi confere (ne)norocul de a se
stabili pe o corabie de „pe genunea memoriei”, acolo unde este
(uneori) locul creatorilor de frumos.
Ion Popescu-Brădiceni (îşi) aminteşte cu nostalgie, în unele
versuri ale poemelor sale, de părinţi („mamele sunt zâne la sărbători”) şi/sau de strămoşi (în „scrisorile străbunului meu/ şi ale
bunului meu din/ cele două războaie mondiale” „strălucesc în
lacrimi logostele”) – O contemplaţie eleutherică; se retrage în sine
şi „recad(e) în contemplare” („mi-e sinea-mi oarbă adăpost”),
rememorându-şi viaţa asemănătoare strugurilor „zdrobiţi în
teascuri” şi continuând să-şi ducă la îndeplinire scopul pentru care
a venit pe pământ („Condeiu-şi prinde-n zeu cerneala/ dar îmi
rămâne mie fala/ de-a-i fi proiectul futurist” – Sonet fantast în EU
răsfrânt păgân deloc însă nici sfânt; „degustă” solitudinea menită
artizanului cuvintelor atunci când timpului îi place „să facă risipă”
(„Singurătatea-i ca o ciumă.../ ...când insula ţi-e pustie,/ nicio
paideumă/ nu-i dă nobleţe”) – Noi feţe; „vede”/simte cum „Puterea
Cuvântului” înalţă „coline de jar” „deasupra mormântului”, iar
„Gându-mi temnicer” urcă „de-a dreptu’ în cer”, pentru a deschide
calea „atâtor nescrise/ viziuni şi vise” – Coline de jar; este martorul iubirii dintre Ana şi Grigorie, Ana fiind „fecioara din vis” şi
„logodnică de-a pururi”, iar Grigorie, „Cel Ales”, care „fusese
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trimis/ s-o scoată din istorie” – Înfricoşată, frumuseţea; este (şi)
martorul propriei iubiri pentru Eleonor, „tandră minune”, cântăreaţă
„în barul depravat, imund,/ unde îmi beau până la fund/ paharul cu
amărăciune” – Eleonor; alege ca, după moarte, după ce-şi va fi
isprăvit „captivantul roman al mântuirii deşarte”, să „convorbească” cu iubita „numai în limba cea poezească” – În limba cea
poezească etc.
În Noua condiţie a demiurgului, poetul defineşte în manieră
proprie expresionismul, ce reprezintă, în viziunea sa, „o paradigmă/
literară încă la modă/ (chiar şi în templu ori în pagodă)”, împărtăşindu-ne totodată că „eul meu/ creşte în-de-sinea sa un ditamai/
balaur cu coada de aur/ cu solzi de argint”; balaurul simbolizează,
probabil, în cazul de faţă, dualitatea, faptul că răul încearcă să pună
stăpânire pe fiinţa umană (pe autor), dar se ştie că, de obicei,
forţele malefice pierd lupta în favoarea binelui şi a dreptăţii (dacă
se întâmplă astfel în poveşti, de ce nu s-ar întâmpla şi în poezie sau
chiar în realitate?).
Impulsul erotic şi efectul incredibil pe care iubita cu „trupul ca
o vioară” îl are asupra sa se remarcă (şi) în poemul Ai, ea cânta,
dovedind că iubirea poate naşte în noi, la orice vârstă, manifestări
nebănuite: „sânii ei alăptau ochii mei/ cu constelaţii de hieroglife/
şi logostele”, moment în care „mă topeam pe dinăuntru/ ca un
athanor de alchimist/ iconoclast” şi, „deşi aparent trist”, „spiritu-mi
sălăşluia în/ străvechiul Eden”. Chemarea iubitei are ecouri adânci
în inima poetului, chiar dacă romantismul desuet nu pare a fi
punctul său forte: „Vino ca-ntr-un joc nebun,/ eu o flacără cu fum,/
tu perdea de borangic,/ vălul iar să ţi-l ridic,/.../ să te celebrez
năuc” (Cucul).
În Sonetul de noapte, poezie cu aspect de epitaf, autorul (ne)
vorbeşte despre ipotetica sa moarte, un moment nefericit, în care
tristeţea generală se răsfrânge şi asupra aştrilor, dar „îndulcit” de
prezenţa iubitei, ce „mă plânge întruna”: „ce noapte-albastră, ce
moarte grea./ Mă înăbuş în sicriul cu catifea/.../ de sus, de pe cer,
dispăruse Luna,// sora mea...”. Tot ideea unei morţi prezumtive este
exprimată într-o altă poezie (Metafore cu gust d’elixir), însă pe un
ton detaşat, ce denotă acceptarea fără rezerve ori angoase a condiţiei de muritor: „De voi muri cândva, să nu te sperii./ Se va-ntâmpla
aşa: o să înceapă/ să curgă fulgerat un râu alături./...// Un şarpe se
va-ncolăci de-ndată/ pe trupu-mi rece. Pielea lui avea-va/ nu solzi,
ci strălucind diamantin,/ metafore cu gust de elixir/ alchimic,
mantic, declanşând delir/ şi-o fantasticitate clandestină”. Simbolul
şarpelui, prezent în mai multe poeme, sugerând renaşterea sau
moartea, transformarea sau viaţa de după părăsirea corpului fizic,
indică (din nou) interesul poetului pentru aspectele oculte ale
existenţei, pe care nu se sfieşte să ni-l împărtăşească şi nouă.
Schimbând iarăşi „macazul”, autorul se declară transmodern şi
îşi asumă acest lucru, fără cea mai mică urmă de îndoială sau de
modestie: „Aşa să ştii: sunt transmodern!/ Doctrinele prin ciur le
cern./ De vrei să înţelegi, e bine: nu-s trântorul de la albine.// Sunt
zeul lor vernacular/ dar le dau ritmul tot mai rar/ căci ele însele-şi
discern/ şi-acest nou etos transmodern”. Poetul căruia îi „curge-n
vine însuşi Cerul” (Etos transmodern) ne mai dezvăluie faptul că
„Pe dinăuntru Poemul e însuşi frumos”, fiindcă „Are o metafizică
de sine stătătoare” şi „Se bucură de apariţia vieţii pe pământ”, dar
şi pentru că în el (în poem) „se locuieşte ca-ntr-un Uter muzical
metaforic” (Hubloul şi Entelecheia). Tot acest poet
„transmodern(ist), vesel ori trist, autist ori perfecţionist” afirmă, cu
siguranţa celui ghidat de experienţă: „Calea e înscrisă deja în noi,
iar noi abia de mai explorăm nuanţele infinitezimale”. El poartă o
„conversaţie” cu eul, dându-i sfaturi şi/sau certându-l, după cum îl
îndeamnă intuiţia/situaţia: „Eule, am zis că te iert? Nu te-am iertat.
Tu, dirijorule al unui mare concert, dacă dormi pe un pat de
viziuni, nu-ţi trăda partea nevăzută de fiinţă... Şi te porneşte să-ţi
construieşti Casa Sufletului, cea nouă: CARTEA. Ca un principiu
că eşti între lacrima sărată şi străvezia rouă” (Trei monologuri
palingenezice).
Din volum mai aflăm că „în Republica Poeţilor Transmodernişti
deocamdată important este să birui monştrii retrimişi de zei pe
lume. Mai exact, de către antizei, cu cercei de platină în urechi, cu
belciuge de aur în nări” (Viţa panorfică), sau că „suprarealismul
îmi/ zguduie (t)umorile,/ îmi tranzitează spre neant/ paradigmele
demiurgice şi valpurgice”. Acest curent literar apărut în Franţa
(suprarealismul), în prima jumătate a secolului XX, capătă, în
percepţia lui Ion Popescu-Brădiceni, conotaţii specifice: „Azi
suprarealismul/ cu jocul său de umbre/ se-ntretaie, pe o /plajă cu
nisipul de aur, cu transmodernismul,/ ca să reîntemeieze/ poesfera
cea vie/ precum o cântare/ de ciocârlie” (Doamnelor şi domnilor).
Autorul se consideră diferit, prin felul său de a scrie, de confraţii
săi („Iar condeiul meu isteţ/ dă cuvintelor nou preţ/ adăstând de
când îl ştiu/ doar în stilu-mi cu burghiu.// Am decis să-mi fac
armură/ dintr-o veche scriitură” (Timp interior), mărturisindu-ne că
„O parte din mine, străvezie” este „povara cuvântului” (cap. VIII,
p.121) şi că limbajul său poetic „se adapă” din „Focul sacru” care
„ascunde în sinele său Fântâna cu apă vie” (idem, p.122).
În ce priveşte poezia, el are câteva sfaturi interesante pentru cei
doritori să-şi încerce condeiul în această direcţie: „Lăsaţi poemul să
se scrie el./ Nu-i porunciţi fatidicul model!// Îşi ştie bine drumul

glorios! Condeiul său a fost cioplit din os// dantesc, bodlerian ori
barbian./ Lăsaţi-i lui proiectul suveran/ peste limbaju-ntruna-nsămânţat/ să se dezvolte-n cerc, dar şi-n pătrat” (Întoarcerea stilului).
Socotind că viaţa „E o insulă neputincioasă/ într-un infern de
foc şi de pucioasă” (aşa cum o denumeşte un „zeu trist” în poemul
Sonet întors), autorul, care iese „ca şarpele” „din luciul apei
sufletului meu de ne-nţeles”, se consideră, cum spuneam mai
devreme, un „constructor de stil transmodernist”, departe de a fi
„trist şi contemplativ”, ci „activ”. El continuă a „transgresa propriul
mileniu”, dându-se „pe sine hrană crocodililor sociopolitici, apoi
mafiei de critici”, „Veşnic flămând, ispitit de Marile Cărţi (Tratatele
de Magie şi de Alchimie)”, neîncetând a-şi urma „Iluzia ageră cum
o panteră, supusă ca un cal de tracţiune” (cap. XI, p.159, 160, 162).
În ce priveşte modul de a compune, poetul ni se confesează cu
sinceritatea celui care nu are nimic de ascuns: „Îmi construiesc
poemul,/ de fiecare dată,/ la altă streaşină/ de cuvânt” (Addenda II,
p.196). Solitudinea este pentru el binefăcătoare, de această dată,
este (ca) o poartă pe care se reîntoarce în sine însuşi sau în braţele
Creatorului, atunci când are nevoie de intimitate sau de sprijin: „Să
fii singur. Să te bucuri de singurătate. Să-ţi răcoreşti fruntea c-un
snop de apă înrourată. Între atâtea tentaţii, să te preocupe doar
Noua înfăţişare a Mântuitorului” (idem, p. 200). În poemul care dă
titlul volumului (Rob la poezie), poetul „vede” singurătatea ca pe o
regină, căreia „i-aş deschide poarta/ de-ar fi mai întâi/ în propriumi iris”, conştientizând că „viaţa-i o transfigurare/ Şi soarele din
sânge-ţi curge/ spre fluviile demiurge” (Sonet al Tronului-delumină).
Am mai putea selecta şi alte versuri reprezentative pentru stilul
aparte al acestui autor insolit, dar lăsăm cititorului plăcerea de a le
descoperi şi a le interpreta în manieră proprie. Alberto Manguel,
scriitor de origine argentiniană, susţinea că „Fiecare cititor inventează în urma lecturilor, ceea ce nu-i acelaşi lucru cu minciuna” şi
că „nu toate puterile cititorului sunt binefăcătoare”. El poate să
pună „în valoare revelaţiile” unei lecturi, dar, în acelaşi timp, poate
„să distrugă sau să încerce să distrugă viaţa paginii”, „poate să şi
mintă, subordonând cu bună ştiinţă textul unei doctrine, unei legi
arbitrare, unui avantaj personal...” (Istoria lecturii, Editura Nemira,
Bucureşti, 2011, p. 331). Noi sperăm că, prin această prezentare,
am reuşit să incităm interesul celor care au avut curajul să păşească
pragul lumii ascunse între coperţile volumului şi că niciun „interes
ascuns” nu le va umbri lectura, ce (abia) aşteaptă să i se descopere
noi semnificaţii. Dacă ascultăm îndemnul lui Arthur Rimbaud de a
citi „literal şi în toate sensurile posibile”, ne mărim şansele de a
ajunge la înţelesurile ascunse în broderia versurilor, care nu trebuie
să coincidă neapărat cu ce a dorit autorul să transmită. Poate tocmai
acesta este farmecul unei lecturi, că ea stârneşte imaginaţia şi
capacitatea de a „improviza” a cititorului cu materialul autorului,
pe care îl trece prin „sita” propriei percepţii.
Mircea Eliade susţinea că un scriitor bun este acela care îl ridică
pe cititor la nivelul său, nu cel care coboară la nivelul acestuia
(Scriitorul şi publicul său, 1935, p. 91). Este un motiv în plus să
ne dorim să decriptăm (toate) simbolurile din cartea de faţă, chiar
dacă, iniţial, ne-am putea simţi descurajaţi de avalanşa de termeni
mai puţin uzitaţi sau chiar inventaţi de autor. Dacă ar fi să ne luăm
după Umberto Eco, care afirma că „Nimic nu este mai deschis
decât un text închis. Doar că deschiderea lui este efectul unei
iniţiative externe, a unui mod de a întrebuinţa textul, nu de a fi
întrebuinţaţi de el...” (Lector in fabula, Editura „Univers”,
Bucureşti, 1991, p. 90), am putea considera că este facil de pătruns
mesajul (tuturor) poemelor. Şi poate chiar este, pentru cititorul ce
are răbdare să găsească „cheia” lumii interioare a poetului, unde el
se retrage, din când în când, pentru a medita la temele existenţiale.
Revenind la transmodernism, se spune că acesta transcende
modernismul, ducând poetul/cititorul într-o altă stare de existenţă.
Ion Popescu-Brădiceni declară că, „prin acest volum, noua paradigmă transmodernistă îşi consolidează bazele”. Cartea „elucidează,
după Ordinul lui Orpheus (Editura PIM, Iaşi, 2018), câteva
aspecte esenţiale ale statutului privilegiat al discursului poetic”,
căci în viziunea sa, „poezia e un discurs lirico-narativ, de a(l) cărui
fond, formă, structură şi interioritate relaţională” s-a ocupat
îndeaproape (în „Journal of Romanian Literary Studies”, Issue No.
21/2020, p. 60-71). Câteva voci contemporane, printre care Liviu
Ioan Stoiciu, Adrian Alui Gheorghe, Theodor Codreanu, Spiridon
Popescu, Lazăr Popescu, Adrian Frăţilă etc. l-au asigurat că Rob la
poezie „este o carte de excepţie”, a cărei idee constă – după cum
susţine autorul – în „reechilibrarea, în matriţă niceeană, a orficului
cu dionisiacul şi a limbajului tranzitiv cu cel reflexiv, în conformitate cu mai vechea teză a lui Vianu”. Autorul mai afirmă că are ca
obiectiv, în versurile sale, „contopirea obiectivităţii cu subiectivitatea, adică a eului individual cu cel social şi a erotismului cu
metafizica”, în „cuvinte specifice, descifrate doar de iniţiaţi”, după
cum completează Liviu Ioan Stoiciu. Nu ne mai rămâne decât să-l
felicităm şi să încercăm să-i pătrundem în întregime misterul,
pentru a-l cunoaşte îndeaproape, a-i asculta gândul şi a-i simţi
sufletul (sau invers)...
(Deva, 16 august 2021)
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/ Traseu de cristal prin cartea „Ultimul alchimist” de Ion Popescu-Brădiceni

n volumul de poezie „Ultimul alchimist” scriitorul Ion
Popescu-Brădiceni mai adaugă puţin praf de nelinişte
filosofică şi agită în neştiutele retorte cuvintele cu
hermeneutică tenacitate, până când găseşte acea stare de graţie
necesară pentru a-i da cărţii pe care a scris-o acel titlu sugestiv,
care să cuprindă în paginile sale alchimia creaţiilor.
Perfecţionist din fire, Ion Popescu-Brădiceni este, probabil,
ultimul mare simbolist român, aşa cum îl caracteriza scriitorul Ion
Cepoi, el reuşind să inventeze simboluri şi să creeze dincolo de
acestea. Scriitorul încearcă să descifreze cu tenacitatea-i caracteristică statutul ontologic al poeziei, actul iniţiatic îl trece prin
metahermeneutica cuvintelor alese cu grijă, pe care le pune într-un
ludic pur al versurilor, reuşind să dea creații de o certă valoare
care mustesc de adevăruri.
Cu fiecare volum al creaţiilor sale poetul îşi revendică în mod
impetuos eul liric într-un stil transromantic şi transmodernist,
lucrat în canoane deosebite:
Dar nu putem înainta: ne izbim de
Mulţimea de elemente,
iar pe nisipurile mişcătoare
aproape că ne perdem simţul
realităţii cumva demente.
sau:
Templul iarăşi întunecat de
întoarcerea spre sine a Poetului
La marginea fiinţei sale
un Demiurg. (poezia „Ţărmul”)
Adept şi promotor al transmodernismului, scriitorul profesor
Ion Popescu-Brădiceni vine să confirme ceea ce spunea şi Theodor
Codreanu, şi anume că, sub ameninţarea globalismului, naţiunile
îşi cultivă mai puternic tradiţiile şi specificul, aşa cum ne demonstrează în poezia „Floare din Arcadia”, creaţie deosebit de frumoasă în stil popular. Semnificative sunt, în acest sens, versurile:
Floare din Arcadia,
ce durere-i dragostea
gesturi vagi şi inutile
pentru visu-unei copile
tot atâtea nopţi şi zile.
În poeziile sale se observă o afinitate de genul Eminescu –
Nietzsche – Heidegger în ceea ce priveşte transparenţa lumii ca
luminiş al fiinţei. Necesitatea unei reluări explicite a întrebării
privitoare la existenţa fiinţei, deşi căzută în uitare, autorul acestei
cărţi o reia şi el consideră, la fel ca şi Heidegger, că reafirmarea
metafizicii este un progres al epocii noastre.
Această teză privind fiinţa, cunoaşterea şi existenţa nu a dat
pace lui Platon şi Aristotel în căutările lor şi iată că este reluată de
scriitorul Ion Popescu-Brădiceni pentru că fiinţa cu tot ce ţine de
ea este conceptul cel mai general şi mai vid. De altfel, acest
concept reluat de curentul transmodernist nici nu are nevoie să fie
definit. Autorul îl foloseşte la tot pasul şi se înţelege prea bine ce
vrea să spună prin aceasta. Fiinţa este, potrivit terminologiei din
ontologia medievală, un transcendens. Ca şi la Aristotel, unitatea
acestui transcendental în contrast cu multiplicitatea conceptelor
generice supreme, cu conţinut real, ne fac să înţelegem mai greu
filosofia creaţiei autorului nostru, construită cu meşteşug în
creaţiile sale. Scriitorul Ion Popescu-Brădiceni aşază problema
existenţei fiinţei pe o bază fundamental nouă, aceea a transcenderii
dincolo de modernitate. În concepţia sa, transmodernismul acoperă
toate manifestările spirituale: religia, ştiinţa, politica, arta ş.c.l.
Ion Popescu-Brădiceni are vocaţia profundităţii, lirica sa este
consistentă iar pentru a penetra în consistenţa ei trebuie să-ţi ţii
respiraţia precum un pescar ce a agăţat în cârligul undiţei sale cea
mai mare şi valoroasă perlă. Desigur, creaţia autorului ne oferă
multe perle emoţionale şi, pe drumul cunoaşterii tot mai profunde
a creaţiei sale, constaţi cu bucurie că poeziile lui sunt adevărate
trofee. Poet şi prozator, Ion Popescu-Brădiceni are darul sincerităţii artistice depline iar creaţia sa dobândeşte maturitate, căci
autorul dă măsura întregului său talent, îşi afirmă vocaţia pentru
(auto)reflecţie, (auto)referenţialitate, cunoscându-se în scriitura sa
valoarea resurselor estetice, gnoseologice, dar şi metapoetice/
ontologice.
Discursul şi traiectul său liric se prezintă cu clarviziune în cele
două registre ce alimentează lirica sa între cei doi poli detectabili
la tot pasul în textele şi metatextele sale, care ne prezintă într-o
viziune aparte lumea de ieri şi de azi, omul în cele mai diferite
ipostaze ale vieţii sale, pe un drum sinuos, cu multe urcuşuri şi
coborâşuri, în văi abisale deosebite. Cele două registre ale sale
care alimentează lirica transmodernă sunt reunite într-o unitate ca
într-un zbor rotund de rândunele într-un aşa-zis cerc hermeneutic
al creaţiei sale în care muzica inundă poemul şi pătrunde prin sfera
transcendentă până la explozia de dinăuntru.
Lasă muzica să te învăluie
lent, să levitezi pe undele-i
subcuantice, plutirea-ţi
peste ape să-ţi reconfigureze
corpul defunct!
sau:
Lasă muzica să curgă
pe sub privirile lui Heraclit
să emane din vorbirea – mit,
să ţâşnească de-a dreptul
din temelii să-ţi sfâşie
pieptul! Spicele grâului! (poezia „Ut musica poesis)
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Iată că filosofia liricii sale reprezintă chintesenţa esenţei
ontologice a spaţialităţii transmodernismului pe care cu inteligenţă
şi talent îl aşază în temporalitatea hermeneutică a scrisului său, în
care descrie epoci ale trăirii umane în sfânta credinţă faţă de
Creatorul acestei lumi, care este, ca şi la Eminescu, Demiurgul:
Lasă muzica să-ţi inoculeze
pacea dintâi: de-ai să rămâi,
o să trebuiască să înveţi şi
limba îngerilor, s-o traduci
apoi sub bolta vreunei
umile bisericuţe de lemn
din vreun cătun uitat
pe creasta vreunui munte
subcelest! Sau între florile râului. (Ut musica poesis)
Un mare simbolist al liricii contemporane, Ion PopescuBrădiceni ne prezintă o lume jalonată concret, iar cuvintele sale
sunt materiale şi mustind de adevăruri se exprimă pe ele într-un
ludic etern cu un vârtej de incertitudini certe cu o ieşire către noi
printr-o poartă precum cea creată de marele zeu al sculpturii
moderne – Brâncuşi, o poartă prin care poţi să zbori liber dacă
reuşeşti să-i găseşti zăvorul. De altfel, cei doi mari creatori vin din
acelaşi areal geografic care a dat mari creaţii eternităţii.
Profesorul universitar Ion Popescu-Brădiceni este un scriitor şi
un critic în acelaşi timp, cu preocupări literare vaste şi complexe
dat fiind multiplele sale apariţii editoriale cu valenţe poliperspectivice dar şi deosebit talent în analiza unor probleme de literatură şi
critică literară precum şi abordarea analitică a operelor diferiţilor
scriitori sau filosofi. Este o adevărată enciclopedie în literatura
română, un analist literar de o fineţe şi o exigenţă deosebită, încât
este greu să-l compari cu altcineva.
Autor valoros, cu o abordare complexă a literaturii româneşti,
fiind promotorul unui curent literar mai nou – transmodernismul.
Profesor şi doctor în filologie şi în hermeneutica literaturii
române, Ion Popescu-Brădiceni, în ton cu alţi autori, precum
Basarab Niculescu, Theodor Codreanu, Adrian Dinu Rachieru,
Lucian Gruia, Virgil Bulat, Constantin Cubleşan, Ioan Holban şi
Mihai Cimpoi, remarcă o metodologie practică faţă de cea teoretică. Metodologia sa are la bază cea mai evoluată teorie a cunoaşterii: logica terţului inclus, elaborată pentru prima dată între anii
1985-1988 de filosoful Ştefan Lupaşcu, având la bază cercetări din
domeniul fizicii. În mod evident, discipolii săi identifică umanul
cu tripla sa structură fizică, biologică şi psihică, drept manifestare
a materiei – energiei. Logica terţului inclus reprezintă o metodă
filosofică nouă întrucât explică paradoxurile mecanicii cuantice
care în viitor vor fi implicate în construcţia calculatoarelor
cuantice care vor unifica revoluţia cuantică cu cea informaţională.
Arta, dreptul sau istoria religiilor se vor reînnoi profitabil şi
negreşit. În unitate există trei terţuri: terţul tainic inclus este
fundamentul toleranţei şi demnităţii umane. În cartea sa „Ultimul
alchimist” profesorul Ion Popescu-Brădiceni formulează paradigma transmodernistă. Lecturând lirismul acestei cărţi putem
constata că opera sa literară este un obiect estetic complex, plin de
mistere, o patrie a tainelor greu de scris, de dezvăluit şi de
interpretat. Versurile poetului trec peste dimensiunea obişnuită a
realului, se îmbracă într-un strai ţesut frumos şi zidesc o carte pe
cât de insolită pe atât de originală, care te pune pe gânduri, uneori
trimiţându-te la dicţionar pentru a desluşi sensul unor cuvinte
aşezate cu meşteşug în poeziile sale, care îţi dezvăluie un om cu o
solidă cultură. Autorul cunoaşte bine maieutica şi impresionează
prin originalitatea versurilor sale:
În zi boemă, moartea e o temă…
În cârciuma de cartier
aştepţi metafora revelatoare
ca să suspende înţelesul prim
scoţând tot ce-i ascuns
în relief deodată cu Florile Râului. (Încercare de poem)
Poetul ne semnalează că, fireşte, cea mai bună cale a cunoaşterii este, totuşi, cea hermeneutică, pentru că hermeneutica rămâne
teoria, metodica şi practica interpretării şi înţelegerii corecte a
textelor de idei literare şi lingvistice. În această carte de versuri,
la fel ca şi în alte lucrări ale sale (Istoria lui Abrasax în era
transfilosofică şi transpoetică; Ordinul lui Orpheus; Grădina de (-)
mentă; Reinventarea capodoperei Arca Metanoia etc.) creaţia sa
literară se eliberează de o canonizare dogmatică iar analiza ei
într-un efort transdisciplinar constituie apogeul transmodernismului românesc:
Tu îmi puneai degetul
inelar pe buze: Taci…! Ascultă
mai bine cum cântă lianele
timpului când le răsfiră
Orfeu cu melancolia-i ocultă! (Noi şi pomii)
Transpunerea mitului din antichitate într-o realitate contemporană se observă în versurile acestei cărţi şi, totodată, putem
sublinia cum mereu însoţit de „al treilea ochi” poetul este un
gardian al artei şi scoate la lumină metafore şi metasubiecte ale
focului sacru, aşezându-le pe noul tărâm al triumfului, ştiinţei,
conştiinţei şi libertăţii prin modelul numit transmodernism.
Reuşeşte autorul să impună doctrina estetică a curentului transmodernist nu numai în creaţiile sale ci şi în cele ale altor autori care
vin în contact cu el. La fel ca Solon, care a reuşit să redea
libertatea săracilor şi să-i salveze, scriitorul Ion PopescuBrădiceni, doctor în filologie, ne oferă un nou model de creaţie
liberă într-o realitate debordantă a florilor din Grădina de (-)mentă.

Ne onorează pe toţi cei care cochetăm cu limba şi literatura
română, şi nu numai, cu un veritabil curent literar artistic şi cu un
infrarealism ce merită o evidenţiere specială pentru lumea contemporană, pentru umanitate, pentru Gorjul din Oltenia pandură a lui
Tudor Vladimirescu, pentru România.
Iată, aşadar, că această cale transmodernă este diferită de
neo- şi postmodernism, ea presupune o metodologie schimbată,
renăscută din cenuşa hermeneuticii. Această cale nu vorbeşte de un
nou curent estetic ori literar, filosofic etc., deşi ar putea fi şi
acesta, însă autorul ne învederează mai întâi conceptul de transmodernitate ca pe o nouă cale de abordare a produsului cultural în
general şi a celui poetic şi plastic în particular. La fel ca în
„Republica” lui Platon, misiunea poetului presupune o metodologie schimbată, transhermeneutică, pentru că el încearcă să aducă în
viaţa socială şi literară aceeaşi ordine şi armonie pe care dreptatea
o aduce în funcţiile sufletului individului. Dincoace şi dincolo de
cuvânt/imagine se află precuvântul (necuvântul) şi transcuvântul,
aşa cum o spune, orgolios, însă motivat, Ion Popescu-Brădiceni.
Mijlocul de realizare este virtutea, cu tripla ei facultate, şi apoi
sinteza armonioasă în virtutea universală a creaţiei, ca atare şi
ideea ca eidos plenipotenţiar. Dincolo se întinde funcţia, proiecţia
în transcedenţă, în spiritualitatea pură şi simplă, în sacralitate şi
sacrificialitate, în societatea acestora dublonoetică şi transarhetipală.
Aşa cum la Socrate deviza „Cunoaşte-te pe tine însuţi” presupunea cercetarea principiului adevărului, la Ion Popescu-Brădiceni
presupune cercetarea şi studierea omului precum şi a evenimentelor ce-i însoţesc parcursul vieţii în diferite etape ale istoriei, în
cele trei ipostaze ale vieţii sale (naştere, căsătorie, moarte) şi
transpunerea subiectelor legate de existenţă şi cunoaştere în
creaţiile sale. Noua paradigmă explorează transhermeneutica
tăcerii, subconştientului, masa colectivă de arhetipuri dezvăluie
„maya” de pe simboluri şi taie în două concepte îmbătrânite:
Ca acolo, după ce vom
muri puţin, să ne retragem
în transcendenţă:
dulcea esenţă, picătură
cu picătură, prelingându-ne
pe Marea Grădină cu
Pomii pururi încărcaţi…
Calea transmodernă îi permite scriitorului noi posibilităţi de
cercetare şi de apreciere, de descriere şi de punere în ecuaţie:
Te laşi purtat de valurile iubirii
entuziasmul ei te-ar putea ucide.
Norii apăsători retează în două
cerupământu, soarele de sus
de cel din baltă…
……………..
Pescarul aşteaptă răbdător
sfârşitul partidei. Dincolo de pădure
în oraşul mizer, oamenii mor
de coronavirus.
Remarcăm, de asemenea, în opera scriitorului IPB, că, de
altfel, calea transmodernă înseamnă, semiotic şi semilogic,
transsemnificare şi transcomunicare. Astfel, dincolo de semne e
codul, dincolo de mesaj este metalimbajul, dincolo şi de acestea
două e transfiinţa, cum ar zice Dan Barbilian (Ion Barbu):
Lasă-te dus în ispită
în imaginarul în care
orice limbă poetică
e ca un mister resurect. (Dialog în reflexie)
Transfigurarea exteriorităţii în interioritate are semnificaţii
aparte în poemele lui Ion Popescu-Brădiceni şi prin implozie
declanşează personanţe în lanţ ale depozitelor arhetipale, arhaice,
arheologice etc., şi prin explozie revarsă pe dinafară fantasme ale
translucidităţii, imagini care transcend realul, numindu-se transaparenţe, reconversiuni ale cripticului în fanic, ale adeveririlor
logice în stilistică translogică.
Speranţele muriseră după ce crezuseră
c-o să se mute în Insula de la
capătul ceţii. Corbii planaseră o vreme,
dar intimidaţi de dronele criminale
se retrăseseră spre Muntele lor Sacru,
copleşiţi de durere şi jale.
Oraşul păruse să iasă victorios,
însă nenorocirile se ţinuseră lanţ. (Din valea iadului)
Odată înscris pe calea transmodernă evadezi în transimaginar,
calea modernă nu acceptă impostura, minciuna (nici măcar cea
invocată de Umberto Eco), căci ea stimulează triumful adevărului
libertăţii în toate înfăţişările lumii şi metalumii.
Sonetul acesta n-o să spună nimic.
Va fi sfâşiat de Căţelul Pământului.
E prea pirpiriu şi peltic.
Şi-i prea subjugat de memoria Gândului
că tot ce există o să piară-n curând. (Bietul antikar)
Aşa cum rezultă din versurile de mai sus, odată îmbarcat pe
Arca Metanoia poetul nu mai poate părăsi calea transmodernă
Continuare în pag. 14
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eorge Drăghescu este actor la Teatrul „Elvira
Godeanu” din Târgu Jiu, dar şi un poet foarte
interesant. El este un parcimonios cu cuvintele, scrie
lapidar, scoate lamura din mesajul pe care vrea să-l transmită
cititorului. Este ceea ce face şi în recentul volum înger cronicar
(Eikon, Bucureşti, 2020). Chiar găseşte un motto din Nietzsche
cu care îşi justifică stilul acesta ultrascurt: „Ambiţia mea este să
spun în zece propoziţii ce spun alţii într-o carte întreagă”. Iar
arta poetică o descoperim chiar la începutul cărţii: „Sunt actorul/
fără scenă,/ fără spectatori;/ în cameră am/ un înger cronicar”.
Dar, George Drăghescu - actorul poet, poetul actor - nu
desparte apele, cum se zice, el vede poezia ca pe un spectacol de
teatru: „Stau cu tristeţea în palmă/ lângă patul lui Yorick/ şi nu
pot spune decât atât:/ Am pierdut întrebarea!” sau: „Sufleorul a
ieşit din cuşcă/ pe scenă./ Textul autorului/ s-a topit./ Sufleorul
suflă la Infinit“.

Ca orice poet care se respectă, Drăghescu are un laitmotiv, o
obsesie, respectiv umbra: „Umbra mea, Doamne,/ trece Styxul
cu mine/ sau o laşi în pribegie,/ să caute veşnicia?” sau: „Umbra
mea s-a întâlnit/ cu umbra lui Dumnezeu./ Eu n-am fost eu,/ ci
umbra umbrei lui Dumnezeu”.
Un poet miniaturist cum e Drăghescu nu putea rata, desigur,
practicarea hai-ku-ului, fiind un foarte bun poet al genului. Doar
un exemplu: „Apune soarele -/ în urma lui pe cer/ picturi naive”.
în sfârşit, o ultimă secvenţă a cărţii cuprinde aforisme, dar în
mare măsură şi acestea lirice: „Lumea să mă judece cu o singură
condiţie: să aibă martor pe Dumnezeu. Altfel nu vin la proces”.
Ca o concluzie, din cartea aceasta conţinând probabil nu mai
mult de două - trei mii de cuvinte cititorul reţine mai mult decât
din nenumărate altele conţinând în jurul unui milion.

Traseu de cristal prin cartea...
Urmare din pag. 14
„Aici, pe platourile ei nesfârşite, vom uita ce am fost şi vom
ţine minte doar ce vom fi”. Aşa cum Cicero a învins prin talentul
său oratoric, Ion Popescu-Brădiceni învinge prin calea sa transmodernă a creaţiilor sale şi ca un transmodern călător va ieşi mereu
învingător din labirintul creaţiei, căci metodologia focului viu îl
ajută în a descifra şi a ne prezenta până şi Aporiile lui Axios
Hiperboreul, al cărui manuscris susţine că l-a găsit el însuşi
rătăcitor pe marea al cărei oaspete era, pentru a-şi îndeplini
cunoaşterea de sine precum Ulise în legendara istorie a Troiei.
O altă remarcă a poeziilor din această carte este plăcerea
autorului de a inventa în laboratorul limbajului şi de a-l transcende. Cea mai mare plăcere a sa este să inventeze o frază, un vers,
un cuvânt, şi înţelesuri prin care ludicul versurilor sale evoluează
şi se frământă ca într-un pahar cu absint. Calea transmodernă a
poeziilor sale este o transavangardă dar şi noua paradigmă a
secolului XXI, menită a cerceta realul transvizibil de pe noile baze
ale metafizicii, unde raţionalul şi iraţionalul coexistă şi îşi reunesc
datele necunoscute în extensia universului, până la inevitabila sa
autodevorare. Comunicarea dintre oameni, dragostea faţă de iubită,
trăirea în natură, în libertate şi în credinţă ni-l înfăţişează pe
scriitor ca pe un bard al vieţii noastre ancestrale, care scrie la
flacăra focului veşnic viu scenarii arhetipale:
Şi noi, iubito, umile Străji ale Neantului,
stăm la vatra de piatră şi trebăluim
destoinici, învălim jarul în spuza
sângelui nostru divin (Îngerii la monastire).

Acolo, în adânc, e-un arhetip.
Căci mitul e-o vorbire înspumată…
Iar Roland Barthes discursul brusc îşi gată. (Sonetul comunicării)
La fel ca Wittgenstein, Ion Popescu Brădiceni îşi creează
adesea propriul vocabular, dând înţelesuri proprii termenilor şi
frazelor uzuale în cadrul unui sistem de gândire specific:
O vreme te-am văzut în sferă
dar ne roteam ameţitor.
Apoi am învăţat să zbor.
Cum albatroşii-ntr-un târziu
peste oceanul plumburiu. (Peste oceanul…)
Versuri aparent simple au o mare încărcătură filosofică pe care
se clădeşte ipoteza că există o corespondenţă precisă între limbaj
şi lume. Jocul de limbaj îl pune adesea în încurcătură pe cititorul
neavizat şi îi poate provoca o neînţelegere. Ca într-un joc de şah
autorul defineşte printr-un set de reguli proprietăţile fiecărei poezii
din creaţia sa.
Fluturele care zbura
spre mine aripi de pasăre
nu avea. Glonţul penetra
imperturbabil şi lunecând
prin gaura însângerată
trăgea după el o dâră de
eternitate. (Dîra de eternitate)

Nimic din ceea ce este lumesc nu-i este străin autorului, el
răspândeşte educaţia culturală prin sincronizarea dimensiunii
analitice şi a celei afective:
Să spunem, iubito, c-am rămas în câmp umbra să
ne-ndrepte trupşorul strâmb,
c-am rămas în codrul cu ecouri grele, c-am
rămas în frunza plopilor trufaşi carnea să
ne-o bată vântul, pătimaş, c-am rămas
în zvonul de pârâu subţire să ne cânte
-ntruna doina de nuntire, când răsare
Luna peste-a ei zidire, îngerii de aur
de la monastire. (Îngerii la monastire)

Ion Popescu Brădiceni este, în multe privinţe, mai aproape de
Blaga şi pare şi el să descopere veşnicia născută la sat:
Biserica-i a doua noastră lege
sub bolţile-i cu sfinţi ce-n Aletheia
vor reuşi destinul să-şi dezlege
din rădăcini. Cuvântul ni-i scânteia. (Templierul)

Găsim, de asemenea, în versurile acestei cărţi transgresiunea
frontierelor dintre discipline – filozofie, filologie, folcloristică,
semiotică, retorică, semantica hermeneutică, ontologia, axiologia
etc.
Din Parâng plutesc spre noi
mari convoiae de eroi
ce-au căzut între războaie.

Diversitatea rostirii devine un fapt autentic, timpul pare că a
încremenit la marginea dicţiunii poetice iar drumul poetului este
unul în zigzag, el este mereu plecat în căutarea esenţelor iar
universul său imaginar copleşeşte cititorul prin frumuseţea
informaţiilor şi a limbajului. Prin spiritul său artistic, la fel ca şi
Heidegger, prin creaţie, face o analiză a genezei universului uman.
Caracterul spiritual şi artistic al creaţiilor sale implică reconsiderarea fiinţei umane începând din preistorie până în prezent. Poeziile
acestui volum curg precum răurii de cusături măiestre pe iile
gorjeneşti, aducând cu ele originalitatea şi spiritul autarhic al
creaţiei sale. Ca reprezentant al transmodernismului, dorinţa
autorului a fost să elaboreze o carte de versuri în care rosturile
acestei lumi să fie îmbrăcate în universul poetic şi filosofic al
umanităţii mereu frământată din veac în veac:
Ne-am ruinat privindu-ne-n oglinzi
antinomii ni s-au închis în oase
şi muşchii ni-s şuvoaie de dorinţi,
ne-am ruinat privindu-ne-n oglinzi
pe când cuvânt a nou-născut miroase
deasupra, dedesupt bătrâne grinzi. (Oglinzi)

Sau:
Noaptea mă închin la Tatăl
mă hrănesc cu cartofi copţi
şi mălai cu nuci şi mere
ca apoi sătul să-nchin
Domnului un tâlv de vin
nici mai mult nici mai puţin. (Confesiuni de sub Parâng).
Dinamica generată de acţiunea mai multor niveluri de realitate
în acelaşi timp, definită prin corespondenţa între lumea exterioară
a obiectului şi lumea interioară a subiectului, inteligenţa caracterizată de echilibrul stabil între mental, sentimente şi corp, dimensiunea transsubiectivă a realităţii şi logica terţului inclus (cu trei
valori de adevăr: A, nonA şi T) sunt mereu întâlnite în scriitura
autorului nostru.
Realitatea este prezentă în studiul sistemelor naturale şi i se
adaugă şi problematica sacrului ca prezenţă a ceva ireductibil în
lume, ca dialog ştiinţă-religie-tehnică-har şi se confruntă într-o
interpolare profundă a misterului existenţei:
Comunicând, exist, exişti şi tu
tovarăşu-mi de cale, Enghidu.
Iar lucrurile-şi caută simboluri
făr’ de ascunzişuri, fără de ocoluri.
………………….

www.centrulbrancusi.ro

Sau:
Se sfădea bradul cu teiul
unde să pună temeiul
să-l aşeze doar acolo
unde le-a şoptit Apollo. (Un tablou cu menestreli)

În încheiere aş vrea să precizez că frumuseţea poeziei lui Ion
Popescu Brădiceni este răscolitoarea stare a creaţiei cu care el
provoacă universul înconjurător. Aşa cum preciza scriitorul Ioan
Ţepelea „Văzduhul poeziei la IPB are o cu totul altă dimensiune.
El este nelimitat, adică şi infinit şi imposibil de controlat. Nu se
ştie unde dar undeva, la capătul de jos al devenirii, acolo unde
doar dumnezeiasca iscodire (căutare) are ştire, ei bine, acolo crede
poetul că se rostuie crezul său.”
Furtuna care traversează întreaga gândire a lui Ion Popescu
Brădiceni, ca şi aceea care, prin milenii, mai răzbate dinspre opera
lui Platon şi a lui Aristotel, vin de departe, dinspre origini, şi ceea
ce lasă în urmă e o împlinire a literaturii columniste gorjeneşti şi
readăposteşte totul în originar.

Lucian GRUIA

Ileana Popescu Bâldea –
Kanaka

I

leana Popescu Baldea scrie versuri neoavangardiste/
suprarealiste şi romane care îmi pare ca ascultă de
tehnica noului roman francez. Aşa sunt romanele:
Ape spre nimic şi Păsări şi umbre.
Romanul Ilenei Popescu Bâldea, Kanaka (Ed. Şcoala
Ardeleană, 2020) este altfel. Se petrece în domeniul verosimilului dar este un roman metaforă. El descrie destrămarea
familiei personajului principal Ioan, patronul unei firme de
publicitate. Eroul se căsătorise încă de pe vremea studenţiei,
cu Davia, pe care o iubea atât de mult încât, la început nu-i
ieşea din cuvânt. Când începe să-şi manifeste personalitatea,
Davia divorţează, măritându-se cu Alain şi stabilindu-se în
Franţa, la Paris. Copilul lor, care pe atunci avea 5 ani,
Andrei, rămâne în custodia tatălui. Ioan îl creşte frumos până
în clasa a 8-a când Andrei se înhăitează cu un grup de copii
de bani gata care îl vor influenţa negativ. Toată problema
constă în faptul că Davia şi apoi Andrei, influentat la început
de mama sa, vor să-l folosească pe Ioan, la modul egoist, în
interes propriu, cerându-i bani pentru toate problemele lor, şi
încercand să îndepărteze orice femeie de el ca nu cumva să-şi
cheltuiască averea cu acestea.
Andrei urmează la Paris liceul şi facultatea de
Arhitectură, revine în ţară, se căsătoreşte cu Mihaela, pleacă
din nou în Franța unde, după un timp, vrea să divorţeze de
Mihaela, urmând a se căsători cu o prezentatoare TV,
bogată.
Problema care ne interează pe noi cititorii e însă alta.
Este povestea de dragoste platonică dintre Ioan şi
menajera sa Ira. Iată portretul acesteia:
„Când a deschis uşa, am avut impresia că intră un înger.
Înălţime medie, uşor creolă, păr şaten deschis, ondulat şi
strâns într-o parte, în cea dreaptă. De urechea stângă atârna
un fir care părea a fi iarbă. Ochii ei erau albaştri, albastrul
acela adânc - de mare îndepărtată.” Avea o privire tristă
pentru care vom avea la sfârşitul cărţii explicaţia.
Şi mai departe, într-o pagină extrem de delicată, una
dintre cele mai frumoase din literatura noastră contemporană, este prezentată Ira dansând în jurul focului, la Sinaia, în
curtea unei vile într-o excursie pusă la cale de Ioan: „S-a
ridicat de pe scaun şi s-a dus lângă foc. Purta o fustă largă şi
o bluză strâmtă. Părul era despletit. Dansa cu ochii închişi.
După câteva clipe în care am dansat şi eu, m-am oprit. O
priveam ca pe o minune. Parcă nu atingea pământul.
Mişcările toate le făcea pe vârfuri. Plutea şi nu înţelegeai
dacă este mai bine să intri în jocul ei sau doar să o admiri.
Nu realizam cum vedea să se învârtească în jurul focului?
L-a înconjurat de câteva ori apoi şi-a pus şalul, nu pentru că
era frig, ci pentru efectul care a fost cel scontat. M-am
apropiat şi i-am prins mâna. Repede, am întrat în ritmul ei.
Nu ştiu cât timp am dansat, îmi amintesc clar, cum, o
fracţiune de secundă i-am atins fruntea cu buzele, apoi
m-am îndepărtat şi am stropit focul care se înălţase prea
mult. Ira dansa în continuare, ca şi cum nu avea masă,
dezlănţuită şi contopită cu muzica, cerul înalt, luna mare şi
portocalie, stelele coborâte şi îngrozitor de verzi. M-am
aşezat în genunchi, aproape de foc, întrebându-mă din ce
este compusă fiinţa aceasta atât de diafană, reală, copilăroasă, matură, tristă şi fericită în felul acela cum doar ea îl
ştia?”
Dar Davia şi Andrei, apoi Mara, îl ceartă pe Ioan că se
apropie de o menajeră şi Ira, supărată, renunţă la serviciu.
Mama lui Matei (soţul Marei), Mayo Isano, care avea
Alzaimer, scrie o carte depre Ira în care dezvăluie motivul
tristeţii ei şi motivul retragerii acesteia din viaţa publică,
(fusese şefă de promoție la Arte Plastice), soţul şi copilul lor
murind într-un accident stupid. Rescrie cartea şi parcă dă o
şansă de refacere a relaţiei dintre Ioan şi Ira, dar apoi în
final Ira dispare fără urmă.
Începutul şi finalul romanului sunt metafore. Ioan şi Ira
sunt persoane atât de sensibile încât nu mai au loc în această
lume ostilă, brutalizată. Ca şi pasările Kanaka, sunt sortite
să dispară de pe faţa pământului. Dar Ioan, la sfârşitul
cărţii, nu mai acceptă să fie depersonalizat de familia sa şi
poate renaşte ca pasărea Phoenix.
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„Lumea e o piramidă."
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ARHIVA DAN CULCER

Dan CULCER

/ Corespondenţă păstrată de Securitate (IV)

==============================
Sz-A-S-50-Nr.007017 din 04.04.1986
Nr. ex.2- Rd. nr.015-568/Ex. 1 105-GN
RECOMANDATA PAR AVION, PARIS / FRANȚA
2 PAGINI IN LB. FRANCEZA [De transcris la note finale și de
tradus]
Tov. Lcol. Grama N.
NOTĂ
Soţia lui „Dinu” i-a relatat lui GHIBU OCTAVIAN din
Bucureşti, b-dul Hristo Botev-22, următoarele : „Stimate domnule
Gh. O… „Manevrele” împotriva mea au produs efecte probabil
neaşteptate de cei în cauză. Vorba dumneavoastră : s-a trezit nu
numai interesul mai multora, dar şi simpatia din jurul meu s-a
accentuat simţitor. Știu că la Vatra s-a primit şi un răspuns la
„cronica” lui G. Eliade (Serafim Duicu) semnată de un tînăr critic
literar care cerea ca, în virtutea dreptului la replică, să i se publice
textul, dar el (adică textul) a fost uitat cu totul, nimeni din redacţie
n-a pomenit de el. În schimb apare o notă, nesemnată dar redactată
de M. Sin, mai mult ca sigur (după stil şi expresii), apropo la
cronica domnului G. Dimisianu. Iata-mă deci, devenită peste noapte
celebră şi celebrată – chiar şi aşa – [în] revista în care nu demult mă
simţeam ca un copil în casa lui şi a fraţilor mai mari, a părinţilor şi
străbunilor săi (Slavici, Coşbuc..) . Asta e. Din păcate „prietenii”
mei de la revistă se străduiesc să-mi facă viaţa cît mai palpitantă.
Astfel, deşi aveam dosarul cu cererea de intrare în Asociaţia
scriitorilor din Tg. Mureş aprobată de conducerea asociaţiei, totuşi,
dosarul meu n-a putut fi supus discuţiei şi votării la ultima şedinţă a
Comisiei de validare a Uniunii scriitorilor, deoarece n-am primit
aprobarea Comitetului Judeţean de Partid. Am fost singura în
această situaţie. Alţi patru au avut dosarele cu aprobările necesare.
Unul dintre cei propuşi (Serafim Duicu) n-a întrunit voturile
necesare în comisia din Bucureşti pe motiv că nu are calităţi de
scriitor, deci pe locul vacant astfel creat ar fi putut fi luat în discuţie
dosarul meu. M-am interesat aici şi mi s-a spus : 1, că nu au avut
timp să-mi vadă dosarul (???!!!) şi 2, să am răbdare că nu mi-a venit
încă timpul” ??? !!!. Răspunsurile mi-au plăcut, recunosc. Ar mai fi
multe de povestit, nu ştiu cînd vom apuca să ne mai vedem. Acum
rescriu un roman, muncesc la el, nopţile, pe rupte. (şi la propriu şi la
figurat). Dan lucrează şi el la o carte de eseuri. Vă dorim multă
sănătate şi un Paşti sfînt, tihnit. Cu drag. M.M.”
====================================
Sz. A-S-10-Nr.007059 din 09.04.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-611/Ex. nr.1
Tov. Lcol. Grama N.
NOTĂ
Ambasada RFG din Bucureşti i-a trimis lui „Dan” nr. 3-1986 al
revistei Prisma.
Sz. A-37-Nr.007067 din 09.04.1986./Nr. exp.2-Rd. nr.015-619
Ex. nr.1 105-GN
MINISTERUL DE INTERNE/UNITATEA 0647
Nr.0416984/I-A
Tov. Lcol. Grama N.
NOTĂ DE RELAȚII
Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES-NG. 105
Sursa 520302 informează :
Numitul Culcer Dan, 15477, RSR, Tg. Mureş, Ciucaş-2,
transmite către LABOREY ANNETTE, 7494, Franţa, Paris, 38 Bd.
Beaumarchais, Fundaţia pentru întrajutorare intelectuală europeană,
prin intermediul CE, domeniul P091, 301, clar, direct.
Anexa : xerox 3 F.
L.S. ss indescifr.
„Dragă doamnă Laborey, vă mulţumesc pentru revista Société.
În ce priveşte propunerile pe care le-am făcut acum cîţiva ani
pentru burse, am luat legătura cu prietenii mei. Ei mi-au spus că,
avînd în vedere condiţiile lor de viaţă, sunt în imposibilitatea de a
beneficia de ofertele dv. Rămîne valabilă doar ultima propunere pe
care am făcut-o, adică soţia mea, Maria Mailat Culcer. Pentru anii
viitori am să vă trimit alte propuneri, după verificările necesare. Cu
prietenie, Dan Culcer
P.S. Aţi întrerupt abonamentul meu la revista „Le Débat”,
ultimul număr primit era 36, sept.85?
NOTĂ
Dan Culcer din Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2-1-CP 321 i-a relatat
lui ILIA MIHALY din loc. Szeged, Csorba ut 5-A, spaţiul „Helga”
[cod pentru Hungaria] următoarele :
„Am primit la timp scrisoarea ta din ianuarie. Îţi mulţumesc
pentru intervenţia ta. Nu de mult am primit o veste bună legat de
această problemă. Legat de întîlnirea de la Mako, te rog ca invitaţia
să o trimiţi în 3 exemplare. Unul pe adresa Uniunii Scriitorilor din
România (Calea Victoriei, nr. 115 Bucureşti) a doua la Consiliul
Culturii şi Educaţiei Socialiste – tov. Ministru S. Gîdea şi a treia pe
adresa Rev. Vatra (str. Primăriei 1). Nu de invitaţie personală este
nevoie ci de o invitaţie din care să reiasă că cereţi intervenţia acestor
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instituţii ca eu să fiu trimis la această întîlnire, că prezenţa mea e
considerată necesară avînd în vedere activitatea mea de traducător şi
critic etc. Este bine să fie trimise cît mai repede pentru că formalităţile pentru obţinerea paşaportului oficial necesită mult timp. Scrie-mi
dacă este posibil asta. Care este soarta colocviului cu Neméth
László ? Dacă se organizează aşa ceva prezenţa mea ar ajuta mult la
alegerea eseurilor [pentru antologia mea] Homo Experimentator – la
Ed. Univers. Dacă e să ai ocazia să vorbeşti cu directorul Domokos
János (la Ed. Europa) n-ar fi rău dacă l-ai întreba ce fac cu volumul
meu intitulat „Eseuri moderne româneşti” pe care le-am [realizat] de
mult, traducerea de 3-4 ani aşteaptă vremuri mai bune.
N.L. Asupra susnumitului s-a mai dat Nota nr. TI 7636-26- la
Serv.1-A. A fost în atenţia Ind.102-GN.în 1983P. A. „S” cod
26-Nr.007192 – 30.04.1986.
Nr. ex.2-nr.015-748/Ex. nr.1
I-A
NOTĂ
„Dinu” i-a relatat lui POP ION din Cluj Napoca, str. Rakoczi
98, următoarele :
„Stimate domnule, am primti din partea d-lui Marcel Bolle de
Balle, preşedinte al Colegiului ştiinţific al Institutului de Sociologie
din Bruxelles… o scrisoare care se înscrie într-un lanţ iniţiat de
profesorul ITO de la Universitatea din Nagoya (Japonia) avînd
semnificaţia unui sprijin moral acordat mişcării mondiale pentru
dezarmarea nucleară. Cum România şi-a exprimat oficial adeziunea
de principiu la asemenea inițiative, socotesc că adeziunea la acest
lanţ epistolar a unor intelectuali români este oportună şi vă rog să
asociaţi şi dv. Adresîndu-vă la rîndul dv. La cel puţin 10 personalităţi ale lumii academice şi intelectuale dintre cele pe care le
cunoaşteţi rugîndu-vă să preia şi să continue această acţiune, să
trimită asemenea dv. O copie a scrisorii circulare profesorului Ito,
Laboratory for Applied Entomology and Hematology, Nagoya
University, Furo-Cho, Chikusa-Ku, Nagoya, Japan…”
N.N. Menţionăm că „Dinu” a adresat acest lanţ epistolar
următoarelor persoane :
- Pop Ion, Cluj Napoca, str. Rakoczi, 98
- Marcus Solomon, Bucureşti, str. Sf. Voievozi, 41-45, ap.32
- Dumitru Anton, Bucureşti, str. Gen. Broşteanu, 17
- Caravia Paul, Bucureşti, str. Pictor Andreescu, 17
- Antonesei Liviu, Iaşi, str. 13 Decembrie, 15, bl. P-1. ap.1
- Gheorghiu Mihai Dinu, Iaşi, str. 7 Noiembrie 30, bl. K-2,
ap.13
- Zaciu Mircea, Cluj Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr.12
- Vartic Ion, Cluj Napoca, str. Sindicatelor 3.
Sz. A-S-50.nr.007229 din 06.05.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-785/ Ex. nr.2 105-GN
NOTĂ
Urmare la nota ns. Nr. 007229 din 06.05.1986 vă comunicăm că
„Dinu” a mai trimis o epistolă circulară – semnalată în nota ns. De
mai sus – şi numitului Manolescu Nicolae din Bucureşti, b-dul Iosif
Broz Tito, 53, bl. M-14., ap.7.
Sz. A-S-50-nr.007237 din 07.05.1986
Nr. ex.2-Rd. nr.015-793/Ex. nr.1 105-GN
Tov. Lcol. Grama N.
NOTĂ
JAMES P. NIESSEN din SUA, Bloomington, Indiana, 3315
Londview 69 i-a relatat lui „Dinu” următoarele :
„Stimate dl. C., cu bucurie am primit nu demult pachetul dv. cu
cărţile : „Scoala ardeleană II, Românii la 1859 I-II, Papahagi,
Mailath”. Cea din urmă, foarte interesantă, am dat-o bibliotecii
noastre, fiind Indiana Universitz centru însemnat de studii româneşti şi schimburi interbibliotecare. Și pentru aceasta sunt mulţumitor revistei Vatra. Privind calcularea schimbului nostru, propun
cursul de turist (dolar la 14 lei) pentru cheltuielile dv. poştale şi
– după sfatul bibliotecarului nostru pentru ţările est-europene dolar
1 = 7 lei pentru publicaţii… V-am abonat la New York Review of
Books şi New York Times Book Review, fiecare la un an. Pentru
acum nu am alte nevoi decît Manciulea, Cipariu discursuri,
recenzat în Vatra în anul trecut şi Școala ardeleană I. M-ar interesa
eventual şi Marisia, apărută în anul trecut în special articolul dr.
Ploieşteanu despre Sighişoara. Bibliotecii noastre îi lipseşte
întreaga serie a publicației şi pot mijloci cumpărarea ei de bibliotecă… Vă trimit şi copia articolului meu, acum apărut, despre Lupaș.
Balkanistica, Columbus, Ohio, nu = Balcanica din Grecia ! Cred că
articolul este de interes pentru accentul ardelean al Vatrei ; poate să
fie recenzat, chiar tradus ? Despre apariţie vă rog să-mi scrieţi
înainte. Cu cele mai bune gînduri rămîn, Jim Niessen.”
Sz.A.S.17.nr.007252 din 09.05.1986
Nr. ex.2 Rd. nr.015-808/Ex. 1
M.O. una bucată repus 105-GN
O fotocopie în lb. Franceză
MINISTERUL DE INTERNE
UNITATEA 0647/Nr. 0420270 – 9 mai 1986

NOTĂ DE RELAȚII
Către, INSPECTORATUL JUDETEAN MURES – S- 105-GN
Sursa 5105-02 informează :
Numitul Culcer Dan, P.B.15477, România, 132, Tg. Mureş,
Ciucaş 2, Redacţia revista Vatra, CP 321, OP.7, transmite către
Alexandrescu Sorin, Olanda, 129, Amsterdam, 1078, Walstraat, 3,
prin intermediul CE : solicită invitaţie la reuniune în străinătate,
clar, română, cunoştinţă, înţeles, direct, xeroxare + extras.
L.S. ss indescifr.
„Domnul Ioan Petru Culianu m-a înştiinţat că, în iunie, are loc
la Paris un congres de românistică. Aş fi bucuros dacă aţi putea să
mă ţineţi la curent cu organizarea lui şi dacă mi-aţi putea comunica
care ar fi condiţiile în care aş putea participa. Există posibilitatea
unei invitaţii care să îmi asigure minimul necesar pentru prezenţa
mea acolo ? Am aflat, de cîteva zile, de dispariţia lui Mircea Eliade.
Vă rog să primiţi expresia compasiunii mele şi să mă consideraţi
alături de toţi cei care sunt îndoliaţi de pierderea acestui mare
spirit. NOOSFERA lumii trece printr-o etapă de haos…”
Fotocopie recomandata par avion
Amsterdam, Holande
Stimate domnule Sorin Alexandrescu,
Domnul Ioan Petru Culianu m-a înştiinţat că în iulie are loc la
Paris un congres de românistică. Aş fi bucuros dacă aţi putea să mă
ţineţi la curent cu organizarea lui şi dacă mi-aţi putea scrie care ar
fi condiţiile în care aş putea participa. Există posibilitatea unei
invitaţii care să îmi asigure minimul necesar pentru prezenţa mea
acolo ? In orice caz, cum există prea multe incertitudini, v-aş ruga
doar să binevoiţi a-mi trimite minimul de informaţii, urmînd să văd
apoi ce-i de făcut.
Am aflat de cîteva zile de dispariţia lui Mircea Eliade. Vă rog
să primiţi expresia compasiunii mele şi să mă consideraţi alături de
toţi cei care ne sunt îndoliaţi de pierderea acestui mare spirit.
Noosfera lumii trece printr-o etapă de haos.
Cu cele mai bune sentimente, Dan Culcer
Tg. Mureş, 26 aprilie 1986
FOTOCOPIE RECOMANDATA PAR AVION
VAREL – DEUTSCHLAND
Destinatar Dan Macavei, fost coleg de liceu la Cluj.]
„ Dragă Dane, Maria va face, după 1 septembrie a.c. o călătorie
împreună cu Tudor, fiul ei din prima căsătorie, acum fiul nostru, în
Franţa. Va trece prin Germania, dar tot pe la sud. Poate, în tranzit,
şi prin Elveţia. Părinţii ei, oameni mai în vîrstă vor să facă o
excursie în scop turistic, poate ultima, căci au tot mai multe
probleme de bătrîneţe, cu o maşină, a lor. Maria profită de ocazie
ca să-i însoţească (nu mai trebuie să plătească trenul), să facă pe
ghidul, întrucît se descurcă mai bine cu limbile străine. Lui Tudor
i-am promis că îl duc în această ultimă excursie, cu atît mai mult cu
cît vor să verifice nişte diagnostice ambigue referitoare la mai
vechile şi permanentele sale dureri de cap şi la problemele sale de
vedere (nişte pete pe retină care fac aproape imposibilă folosirea
unui ochi). Am fost cu el la diferiţi medici, inclusiv la neurologi şi
oculişti. În cazul ochiului i-au dat un tratament care nu pare să-şi fi
fîcut efectul şi este ameninţat cu o operaţie delicată. Am vrea, ca
prin Francois, să încercăm un control pentru a vedea dacă operaţia
nu poate fi totuşi evitată. Am anunţat-o şi pe ea de această intenţie.
Pentru plecare avem nevoie de cel puţin 700 DM în total, suma
care trebuie, mai nou, să fie depusă în bancă pentru a se putea trece
la eliberarea formularelor de paşaport pentru două persoane,
indiferent de vîrstă. Din aceasta, am rugat-o pe Francois să ne
trimită o parte, şi te rugăm şi pe tine să ne ajuţi cu 190 de DM cel
puţin – maximum 250 DM pentru a completa suma lui tudor. Dacă
poţi să o faci, trimite te rog pe numele lui Pricop Tudor, domiciliat
în Tg. Mureş, str. Ciucaş, nr.2-1 atît cît poţi prin intermediul Băncii
Naţionale a R.S.România, Filiala Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor
nr.50-4300 Tg. Mureş. Cu menţiunea pentru turism şi cu specificarea că dacă nu i se eliberează viza de ieşire, suma să fie returnată la
expeditor. (condiţionare deci)
Restul familiei este în bună regulă. Eu lucrez la o carte de
critică pe care am intitulat-o Seismograme 1, la o antologie a
eseului românesc, la un studiu despre Jules Verne şi la o ediţie a
corespondenţei inedite găsite în Franţa la doi poeţi de origine
română, Ilarie Voronca şi B. Fundoianu. Toate acestea sper să-mi
apară în anul 1987. Alte ştiri de amănunt ţi le va comunica Maria
când va ajunge, dacă va putea să te [întâlnească].
(Endnotes)
1 Seismograme a fost titlul rubricii mele de critică literară în
Vatra. Se pare că i-a plăcut mult Monicăi Lovinescu încât, uitând
că am o prioritare oarecum, a folosit cuvântul ca tiltlu al uneia din
cărțile sale de după 1989.
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,,Există un ţel în orice lucru. Pentru a-l atinge, trebuie să te desprinzi de tine însuţi."
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TRADUCERI

Olimpia IACOB

/ Cel Trezit

„Un haiku este o trezire, iar Buddha este Cel Trezit, Cel care dorește ca noi, toți, să ajungem mai
devreme sau mai tîrziu, la o stare de trezire. Este adevărat, un haiku autentic înseamnă o trezire
autentică, o trezire la înțelegerea universală, experimentată de oameni de toate credințele, sau fără
credințe: ‘Mintea poate să o ia în o mie de direcții, însă pe această frumoasă cale eu merg în pace. La
fiecare pas, adie vîntul. La fiecare pas, o floare înflorește.’Aceasta este mintea buddhistă,mintea
universală, deschisă, mintea trezită, mintea veselă(chiar și în vremurile grele), mintea din haiku, după
cum frumos se exprimă mai sus Thich Nhat Hanh.
Haiku-ul poate deveni ‘această frumoasă cale’pe care călugărul vietnamez ne-o descrie cu atîta
sensibilitate.” (Introducere)
Antologia, Cel Trezit, avîndu-i editori pe Adjei Agyei-Baah* și Gabriel Rosenstock**, se bucură
de feedback-ul pozitiv al lui Andrew Schlling care spune: „este prima antologie de acest gen pe care
am văzut-o, care reunește poeme haiku de pe toate continentele, din toate colțurile planetei noastre.”
iluminarea
este direct atinsă prin eliberarea
de egoismul care desparte
BUDDHA
taină cerească. . .
frunzele toamnei în zbor
spre buddha din piatră
Imaizumi Sogetsu-ni(1750-1804)
             
rafală de vînt
flori de cireș are Buddha
pe creștet
Olivier Schopfer (Elveția)
              
*
pe vechea ușă. . .
umbra abia zărită
a unei rîndunici
Shoha (1727-1771)
                
lumina lămpii
trăsăturile Buddhei
în tremur ușor
Anne Curran  (Noua Zeelandă)
           
*
noapte geroasă
gîștele sălbatice
coboară țipînd. . .
Morikawa Kyoroku (1656-1715)
            
înserare—
o parte din mine cu
gîștele gîgîind
Jill Lange (SUA)
      
*
nopți multe, solemne
cu luna bălaie, uimindu-ne. . .
somn în plină zi
Matsunaga Teitoku (1571-1654)
Buddha pe vîrf de deal
clar de lună în mîna lui
făcută căuș
Katherine Raine Noua Zeelandă
*

liniștea minții. . .
în adînc de pădure
pic! pic! pic!
Hosha (1885-1954)
           
golindu-se de gînduri
sub geana dimineții . . .
călugăr pe deal
Adjei Agyei-Baah (Ghana)
              
*
primăvară
primul pas neobservat
al stîrcului
Shoha (1727-1771)
clopoței de Crăciun—
pătrunzînd adîncul
anevoioasei căi
Luca Cenisi (Italia)
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pătrus de frig de ești
stai departe de foc
Buddha de Zăpadă

*

micuțul Buddha
din sertarul de jos—
lăsat în urmă
Jerome Gagnon (SUA)
            
*
O, libelula!
s-a îmbrăcat în
culoarea toamnei
Hori Bakusui (1718-1783)
imitîndu-l pe Buddha
zîmbetul meu, și el se
zugrăvește    
Mike Rehling (SUA)
           

*
soare vernal
între ninsori
tăria lui
Shigeyori (1602-1680)
se cerne zăpada
bătrînul călugăr lasă
metaniile
Robert Witmer (Japonia)
adevărul spus
îl preschimbă în lac. . .
pur,calm, adînc
Buddha
vrăbii zburînd
din sperietoare în
sperietoare
Sazanami(1870-1933)

*

ultimul îngheț
viscere de momîie
în ciocul vrabiei
Randall Herman (SUA)     

Punînd în ecuație maeștri japonezi ai trecutului cu oameni ai zilelor noastre care scriu haiku, (antologia) abundă în insight-uri care surprind puțin. Simți acea emoție, acea trezire imediată la obișnuit,
cînd chestiunile lumești nefolositoare dispar, iar lumea noastră se simte proaspătă, tandră și reală. De
ce a rezonat haiku-ul atît de mult timp cu insight-ul buddhist? (. . . ) S-ar putea să -ți descoperi
adevăratul sine , aruncînd o privire peste aceste scurte poeme.
Andrew Schelling, editor, The Wisdom Anthology of North American   Buddhist Poetry
  
*Este cofondator al Fundației de Poezie, Ghana, the African Haiku Network, și The Mamba,
primul jurnal internațional de haiku din Africa. Scrie din Ghana, și este liderul mișcării de haiku din
Afriku, Africa.
**Este poet, haikuist, tankaist, romancier, dramaturg, nuvelist, blogger și traducător.
căzînd
Rogetsu (1873-1928)
Buddha din piatră
de parcă nu există
ceață de toamnă
Anthony Itopa Obaro (Nigeria)
                   
*
lumină pierind
în căușul mîinii mele. . .
licurici
Kyorai Mukai (1651-1704)
în așteptare. . .
nuferi primind lumina
dimineții
Gabriel Rosenstock (Irlanda)
*
doar ea, luna
în izvorul tulbure . . .
hai să o slăvim   
Tagami Kikusha-ni (1753-1826)
flori de cireș
luna dimineața e
printre petale
Tomislav Maretic (Croația)
*
flori căzute—
inimile noastre
amuțesc
Koyu-Ni (sec. al XVIII-lea)
după moartea mamei
fericirea o aflu
în sakura
Goran Gatalica (Croația)
              
*
corbule,m-ai chemat de
pe tărîmul umbrelor?
... ger matinal

Shukabo (1717-1775)
               
soarele amiezii
șir de furnici intră și ies
din ochiul ciorii moarte
Bill Wolak (SUA)
*
mlaștină pustie. . .
mă plec în fața lui Buddha
iluminat de fulger
Kakei (1648-1716)
trăind cu el
în lumină și umbră
Buddha din grădină
Sylvia Forges-Ryan (SUA)
        
*
povești triste
șoptite meduzei
lîngă un melc de mare
Shoha( 1727-1771)
răsărit de soare
omidă pe drumul spre
Buddha din piatră
Nikolay Grankin (Rusia)
      
*
reflux
rac-de-mare prudent
la urma de pas
Miki Rofu(1889-1964)
încet, cîrmaciule,
să mai văd o dată
malul celălalt
Nikola Duretic (Croația)
             
(Adjei Agyei-Baah, Gabriel
Rosenstock. The Awakened One BuddhaThemed Haiku from Around the World. Poetry
Chaikhana, 2021. www.poetry-chaikhana.com)

prea trist e
somnu-nsingurat!
glas de țînțar
Nun Chigetsu (1634-1718)
amiază fadă   
țînțar nepedepsit
pe piciorul meu
Wieslaw Karlinski (Poland)
doar porțile rămîn
din marele templu buddhist
pe cîmpia stinsă
Masaoka Shiki (1867-1902)
templu de aur
pe panta păduroasă
sub vălul de ceață
David Burleigh (Irlanda/Japonia)
   
*
nici urmă de greieri. . .
doar picurii de rouă
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,,Deviza mea (de artă şi de viaţă) a fost: totul sau nimic!˝

Sorin ALEXANDRESCU

/ Creuzetul parizian: Brâncuşi, Giacometti şi alţi sculptori „romanici” (II)

V.3. Arp, de la Hans, la Jean
Născut în Alsacia germană înainte de primul război mondial,
Hans Arp și-a francizat numele după ce Alsacia a devenit franceză,
după război, cum am mai spus. A fost de altfel activ în mișcarea
Dada de la Cabinetul Voltaire din Zürich, antimilitară prin
excelență, dar și opusă mai tuturor instituțiilor sociale și culturale
de tip tradițional.
L-a întovărășit pe bunul său prieten Tristan Tzara la Paris în
anii 1920 și s-a atașat la suprarealism în deceniul următor, fiind
apropiat lui André Breton. Ca atare, a participat la multe momente
explozive în campaniile publice ale celor două mișcări, însă fără
violențe personale, precum Breton, printre alții: un om din planul
doi, s-ar spune, fidel mișcării, dar calm și rezervat în raport cu
exploziile altora, lucrativ, dar fără atitudini teoretice proprii de
anvergură1. În timpul celui de-al doilea război mondial, Arp s-a
retras în Elveția italiană, fără a avea însă vreun contact cu
Giacometti, aflat și el acolo.
Interesant este că a început cu diverse tehnici de lucru, printre
care montaje de papiers déchirés, colaje expuse în spații Dada din
Zürich, înainte de a se dedica sculpturii, după 1930, fără a explica
de ce anume, dar a continuat, paralel cu sculptura, să construiască
obiecte plate din suprapuneri de cartoane colorate, fără a le acorda
însă un sens evident. S-a crezut că decizia lui Arp de a trece la
sculptura propriu-zisă ar fi putut avea o relație cu moartea mamei
sale de cu un an înainte sau poate și cu exemplul dat mai înainte
de Brâncuși în așa-zisa taille directe în piatră sau lemn, după care
lucrul în gips a revenit însă în actualitate grație lui Picasso, dar și
Giacometti (Craft 2019, 3); acesta poate l-a „contagiat” și pe el.
Ca sculptor, Arp a mărturisit însă o ciudată detașare de mișcarea
propriilor sale mâini, ca și cum ele lucrau în gips singure, iar el
doar privea figurile astfel născute2. O comparație eventuală cu
Brâncuși ar semnala la Arp, din punct de vedere tehnic, lipsa
polisării intensive, ceea ce acordă obiectelor lui adesea un aspect
mat. Total altfel decât la Brâncuși, aceste obiecte par a se afla însă
într-o stare de ciudată fluiditate, neajunsă la stadiul unei poziții
finale fixe, ci unduind în căutarea ei. Torso with buds (v. Fig. 5.
Tors cu muguri) sugerează astfel o creștere în sus indecisă, capricioasă ca direcții și fără finalitate ca sens: un corp vegetal, acoperit
neașteptat și neregulat de muguri3. Donald Judd este creditat cu
două fraze, care descriu adecvat aceste forme: „a whole that has
no parts” și „This lack of distinct parts forces you to see the piece
as a whole” (Craft 2019, 41). Pe de altă parte, creșterea acestor
ființe nici vegetale, nici animale, pare adesea capricioasă, chiar
haotică, fără niciun sens imediat detectabil, cu atât mai mult cu cât
Arp însuși nu a fost deloc darnic cu explicații. Barr Jr. îi prezintă
în cartea lui mai curând colajele din prima tinerețe, înainte de
Dada, cele de la Der Blaue Reiter, mișcarea din anii 1910 de la
München, animată de Kandinski, dar puține sculpturi de la
maturitate. Printre acestea, Human concretion, din 1934, îi atrage
însă atenția: „His human concretion is a kind of sculptural protoplasm, half organic, half the water-worn white stone” (Barr Jr.
1936, 186)4. Termenul de protoplasmă semi-organică mi se pare
excelent găsit, la fel concretion5, indicând tocmai solidificarea la
întîmplare a unei materii inițial lichide, deci lipsite de formă.
Multe sculpturi au la Arp un aspect bizar, unul fiind chiar numit
Lunar Fruit6, din 1936, în timp ce un obiect mai mare cu trei mici
târâtoare alunecând pe el este pe drept cuvânt titrat Three
Disagreable Objects on a Face7 (v. Fig. 6. Trei obiecte dezagreabile pe o figură).
Jean Arp, să zicem, mezinul suprarealiștilor după ce trecuse pe
la alte grupuri, n-a sculptat deloc ca ei, deși colajele precedente
așa anunțau, ci s-a oprit la forme în mișcare imobile, dacă le putem
astfel numi. Aflate parcă mereu în căutarea gestului care să le
confere ceva definitiv și solid, mâinile lui, lucrând „independent”
de propria-i voință, cum spunea chiar Arp, nu izbuteau a fixa o
formă definitiv, ci o lăsa „să crească” parcă în voia ei. Ciudată
nesiguranță la un sculptor, aș zice, dar poate nu totuși la un
alsacian care trebuise să-și decidă singur prenumele, fie de Hans,
fie de Jean, și care participase la extravaganțele atâtor altora,
dadaiști și suprarealiști, ba se fotografiase chiar în spatele lor, fără
însă a se angaja el însuși vreodată, nici teoretic, nici în acțiune, în
1
O fotografie din 1930 a grupului suprarealist îl arată într-o poziție tipică stând ciucit
în planul doi, exact între Breton și Dali, dar în spatele lor, modest și amabil rezervat
(Craft 2019, 10). Soția lui, artistă apropiată ca stil de lucru, Sophie Tæuber-Arp, a
murit accidental în 1942. Arp a fost și un poet apreciat de limbă germană.
2
„The dialogue is established between the plaster and them [my hands, S.A.] as if I
am absent, as if I am not necessary. There forms are born, amicable and strange, that
order themselves without me. I notice them, as sometimes one notices human figures
in clouds” (Craft 2019, 35).
3
O alta, în același stil, din 1938, este numită chiar Growth (Craft 2019, ilustrație nr.
52).
4
Aceeași imagine apare, din două puncte de vedere diferite fotografiate, ceea ce
arată clar și diferența dintre ele (Craft 2019, ilustrație nr. 44).
5
Nu cunosc titlul german inițial, dat probabil de Arp.
6
Pare o focă târâtoare pe uscat (Craft 2019, ilustrație nr. 46).
7
Vezi: Craft 2019, ilustrație nr. 35.
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vreun fel specific; prieten cu toți, fără a participa personal la
extremismul nimănui altcuiva, un om amabil, dar nu pasionat,
mereu tensionat, însă niciodată tragic. Ce ne atrage atunci la el?
Poate tocmai faptul că a sculptat forme, s-ar zice, inumane, în
sensul poate a ceea ce Rimbaud a numit odată, într-un cu totul alt
context, „l´incréé cosmique”, ceva la noi extraordinar intuit de
eseistul care l-a dublat pe poetul Ion Barbu, într-un text intitulat
chiar Rimbaud8: nu creatul cotidian, ci in-creatul cosmic este
obiectul poeziei, spunea el, respectiv existențele embrionare care
ar putea trece pragul creației, ceva ce nu este însă deloc sigur;
adică germenii, peisajele nubile, limbul, marginea incertă a lumii
reale. Acesta să fie locul „văzut” de Arp, de acolo să vină obiectele lui indefinibile, terifiante când nu sunt dezagreabile? S-ar putea.
De la care noi atunci pornind, am înțelege altfel și omul, și artistul
Arp: nu ceva refulat a încercat el să recupereze, precum Zadkine,
ori să depășească, precum Brâncuși, și nici n-a fost Arp doar un
timid în raport cu durii avangardelor, ci a fost un artist retras în
umbra lor și aparținând unei alte seminții, poate în curs de a se
naște, nici franceză, nici germană, ci provenind dintr-un limb
cosmic, doar de el cunoscut, și dezvăluind ființe de acolo, increate, intraductibile în limbile ori în creațiile noastre.
Nu străvechiul l-a obsedat, deci, pe Arp, precum pe Zadkine,
ca și pe Brâncuși, ci increatul.
VI. Giacometti: Lo spazio non esiste9
Alberto Giacometti s-a născut, cum am mai spus, la 25 de ani
după Brâncuși, în 1901, și a ajuns la Paris în 1922, nu la 1904, ca
acesta, deci 18 ani mai târziu. Ei fac parte din două generații
succesive și au trăit deci diferit perioada respectivă. Brâncuși se
află în Paris înainte de primul război mondial, Giacometti după;
Brâncuși face parte dintre cei care inițiază avangarda pariziană
internațională, tot cum am mai spus, Giacometti se mișcă în siajul
acesteia; primul refuză să fie elevul lui Rodin, al doilea acceptă
patru ani să lucreze cu urmașul acestuia, Bourdelle. Tot Giacometti
se instalează apoi imediat, în 1926, într-un atelier propriu în rue
Hippolyte-Maindron, nr. 46, pe o latură a cimitirului
Montparnasse, unde va lucra toată viața; acolo se află astăzi
Fundația Giacometti, cu o excelentă bibliotecă și cu dese expoziții
temporare, precum, de exemplu, Giacometti / Sade. Cruels objets
du désir, 2019-2020, admirată și de mine.
Prin contrast, atelierul lui Bâncuși, încluzând opera donată de
el orașului Paris, poți să-l admiri numai de afară, în spațiul aflat
vis-à-vis de centrul Pompidou din Beaubourg, nu are nicio bibliotecă proprie și nici nu organizează vreo reuniune publică. În
schimb, expoziția sa de la Bruxelles, tot din 2019-2020, a atras un
imens public internațional.
Citind micul poem al italianului (Giacometti 2013, 544), mi-am
spus că spațiul a fost poate, în mare măsură, problema lor comună,
dar una pe care au trăit-o total diferit. Despre Brâncuși am vorbit
deja mai sus; mă refer acum la Giacometti, comparativ, ca și, din
când în când, la ceilalți artiști discutați mai înainte.
Dacă Brâncuși primea bucuros oaspeți, tratându-i în stil de
amfitrion tradițional român în atelier − totodată casa lui special
amenajată −, Giacometti, cu un spațiu de lucru modest, a trebuit,
dimpotrivă, să circule prin Paris ca să-și întâlnească prietenii și
colegii. Vorbind și scriind perfect franceza, a fost rapid cooptat în
cercurile oficiale ale avangardei. Brâncuși și-a primit oaspeții
„acasă”, Giacometti a întâlnit toată lumea la cafenea. Astfel, acesta
intră în contact cu eseiști francezi, precum Carl Einstein și Michel
Leiris, de la revista Documents, care vor scrie despre el; aderă în
1931 la grupul suprarealist al lui André Breton, îi devine chiar
martor la căsătorie în 1934; totuși, în 1935 este exclus din grup,
din motive neclare10. Brâncuși, dimpotrivă, rămas la prudentă
distanță, este intervievat mai curând cu simpatie decât critic,
rareori teoretic, adesea cu întrebări cam naive ale unor admiratori,
dar nu este pedepsit cu nicio excludere din grupuri în care nici nu
8
Iată-l aici: „Si nous avions eu le goût des accouplements décevants de mots,
nous aurions dû parler ici d´infraréalisme au lieu du surréalisme de Rimbaud.
Un infraréallisme qui interroge Ies fondements de la perception pour en induire
la loi. Quel est cet objet ? ...C´est l’incréé cosmique: c’est-à-dire, les existences
embryonnaires, les germes, les paysages nubiles, les limbes... Mais, pour exprimer
ces modes de la nature incréée, la langue usuelle semble trop organisée ; Rimbaud
s’applique donc à l’appauvrir à dessein, à la simplifier jusqu’à un système réduit de
fonctions du discours. On parle de la langue naïve, « angélique » de Rimbaud, de son
décousu et de ses rythmes empruntés aux rondes enfantines. En réalité, li s’agit d’une
langue et d’une prosodie déduites par abstraction : d’une élaboration consciente en
vue de noter l’ineffable” (Barbu 1984, 184-185).
9
„Lo spazio non esiste// bisogna crearlo ma non esiste// no”. Acest scurt poem
apare în: Giacometti 2013, 544.
10
Într-un articol din volumul Giacometti de la Tate Publishing, Thierry Dufrêne
susține, în baza corespondenței dintre artist și Breton, că primul a fost de partea lui
Aragon în conflictul cu Breton, care apărase independența suprarealiștilor de politică
– adică de cea pro-comunistă a lui Aragon –, dar care, într-o a doua scrisoare, ar fi
revenit asupra acestei poziții. Oricum, Giacometti ar fi rămas favorabil comunismului,
deși nu și realismului socialist în artă! (Giacometti 2017, 78-79). Într-un alt lung
articol, Catherine Grenier amintește că Giacometti îl susținuse și pe René Crevel
ca partizan al lui Aragon (Giacometti 2017, 105-112). Aici să fi fost atunci motivul
excluderii lui Giacometti de către Breton?

intrase vreodată oficial! De altfel, nici nu se pronunțase vreodată
în chestiuni publice de niciun fel! Oricum, nici el, nici Giacometti
nu au fost activi vreodată în spațiul public în felul în care a fost
marele maestru Picasso, care s-a bucurat în toate epocile vieții lui
la Paris de o prezență publică necontestată, chiar în timpul
ocupației naziste11. Totuși, spune Giacometti, mai sus, spațiul
bisogna crearlo, trebuie
creat, semn că de fapt el își creează personajele împreună cu un
anume spațiu, chiar pentru acel spațiu, nu în gol. De ce? Poate
pentru că micul lui atelier era sufocant pentru el și pentru eventualii oaspeți ori pentru că viața personală și singurătatea, problemele
lui sexuale, cel puțin până la căsătoria în 1949 cu delicata Annette
Arm, cu 22 de ani mai tânără12, i-au pus stringent problema
spațiului ca loc de creație și de trai, ori poate pentru că acest loc
parizian era atât de meschin și de diferit, în memoria lui, de
imensitatea impunătoare a celui alpin din Stampa? Ori pentru că
spațiul politic i-a pus și lui probleme, dar, deși un om de stânga,
nu a mers atât de departe după război ca Picasso? Dificil de
răspuns, totuși mai toate scenele sculptate de el în anii ‚30,
apropiați de suprarealism, dar și în cei postbelici, au creat un
spațiu interior pentru anumite scene, și doar pentru ele,
personajele lor fiind gândite totodată ca adecvate doar lor. Acest
sculptor a fost, cred, singurul din epoca lui care a gândit teatral și
care și-a sculptat de fapt el însuși și scena, și actorii, niște actori
care nu puteau de-altfel interacționa decât pe acea scenă.
VII. Avangarda „romanică” și creuzetul parizian
Vedem astfel desenându-se treptat o situație socio-culturală mai
generală. Avangarda, la început să zicem cea cubistă și abstractă,
din jurul lui Picasso, apoi și cea de altă factură, este reprezentată
mai ales de artiști străini veniți la Paris: am vorbit până acum, în
sculptură, mai puțin despre Picasso, considerat, în general, mai
cunoscut, dar mai mult despre Brâncuși, Zadkine, Arp și acum
Giacometti. Dintre ei, Brâncuși este total pasiv în public, Zadkine
cam la fel, iar Arp face doar uz de prezență, ca să zic așa, la
acțiunea celorlalți. Toți sunt artiști, nu ideologi, ei deci fac, nu
discută arta, ar putea susține chiar ei. Cum dadaiștii mai curând au
dinamitat teoria existentă, ca și arta propriu-zisă, decât au dorit să
conceapă o alta, rămân astfel mai ales suprarealiștii și grupul de la
Documents să vorbească despre „avangarda pariziană
internațională” în sculptură. Atunci când ei nu o fac, vorbesc cei
neangajați într-un grup anume, precum Duchamp, prietenul și
reprezentantul în America al lui Brâncuși, ca și, din 1936, și tot
acolo, Pierre Matisse, fiul cel mai mic al pictorului Henri Matisse,
în numele lui Giacometti.
11
„Il a traversé le temps de l´Occupation sans rien changer à ses habitudes,
recevant des Allemands dans son atelier quand il ne pouvait pas faire autrement ,
tout en confortant ses amitiés avec certains qui s´impliquaient dans la Résistance”
(Plazy 2006, 218). După război, cum am mai spus, intră în partidul comunist și-l
admiră fără nicio jenă pe Stalin.
12
Superba lor fotografie (Giacometti 2017, 17), la doi ani de la căsătorie, poate fi
comparată cu aceea din 1961, cu întreaga familie, când mama lui, Annetta, a
împlinit 90 de ani. Ciudat, soția și mama lui Giacometti aveau același nume, cu
excepția vocalei finale! Ce qui nous laisse rêveurs, ca să zic așa!
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,,Când ştii, asta e ceva şi când eşti, asta e altceva.˝

Doi francezi pur sânge lansează astfel eficient un român,
respectiv un italian elvețian, în limba engleză, în America! Un alt
semn, al câtelea, nu numai că lumea artistică se
internaționalizează, în sensul că artiști non-francezi domină piața
de artă și de idei despre artă în Franța, ci și că art dealers și critici
de artă francezi asigură tranzacții pentru ei pe piața americană!
Fenomenul acesta de internaționalizare a artei are loc deci atât în
ce privește creatorii, cît și amatorii de artă, mai ales muzeele și
particularii bogați, cu gust și îndrăzneală în a paria pe avangardă,
nu pe valori confirmate. În acest proces, mai ales Brâncuși și
Giacometti se disting prin succes la noii iubitori de artă, deși
modul în care fiecare creează și-și explică creația este foarte diferit
la unul de celălalt: farmec personal și olimpianism la Brâncuși,
sublim în operă, în contrast cu tragicul lui Giacometti, ca om și
artist. Aș sublinia însă faptul, deja menționat mai sus, că așa cum
s-a creat un establishment de artiști non-francezi la Paris drept
noua elită artistică pariziană europeană, s-a format paralel, tot la
Paris, un establishment teoretic de critici de artă francezi, care să-l
lanseze pe primul și să-l mențină în actualitate în ciuda numeroaselor polemici. Altfel spus, aici văd eu apariția a ceea ce am putea
numi creuzetul parizian teoretic, care a unificat diferențele dintre
diverșii artiști într-o mișcare comună. Arta sculpturii a fost
internațională, nu franceză și a venit, cum am văzut, mai ales din
țările latine, Spania, Italia, România, ca și Alsacia franceză13, plus
unele contribuții din Belarus (Ossip Zadkine), Ucraina (Alexander
Archipenko) și Lituania (Jacques Lipchitz), dar cei care au
constituit creuzetul teoretic al avangardei în sculptură au fost
francezi, parizienii care au știut să exprime și să generalizeze
teoretic intuițiile latinilor într-un corp comun și omogen. Creuzetul
care a strâns la un loc și a dat formă ca atare intuițiilor latine (și
slave) a fost deci francez: o interesantă contribuție europeană,
întro perioadă în care Europa, mai bine zis Uniunea Europeană de
astăzi, în ciuda... Brexit-ului recent, nu exista încă.
Am vorbit de Brâncuși mai sus, deși nu foarte pe larg, considerându-l mai cunoscut; mă voi referi la Giacometti acum, observând
de la început curioasele diferențe între ei, care adesea îi plasează
logic în punctele contrare ale unui complex câmp social, analizabil
eventual semiotic, dar mai ales în termenii sociologiei lui Pierre
Bourdieu. Aceasta este citată – din păcate, nu și aplicată – în
cartea despre Avangarde artistice a lui Béatrice Joyeux-Prunel14,
menționată de mine mai sus, unde este vorba de câmpuri socioculturale, în care diferite grupuri se confruntă simultan din diverse
puncte de vedere, artistice, teoretice și financiare (Bourdieu 1979;
Bourdieu 1984); o analiză concretă a lor, absentă în volumul citat,
ar fi mai mult decât binevenită.
Revenind la Giacometti, trebuie remarcat mai întâi că spațiul
figurilor umane și al obiectelor din anii 1930, când era apropiat de
suprarealismul lui Breton, este altul decât cel din anii postbelici,
când această relație încetase. Nu sugerez o relație de la cauză la
efect, ci doar remarc existența a două tipuri de conflicte diferite.
În primul, figurile respective, fie umane, fie obiectele umanizate
prin sugestii sexuale, sunt prinse într-un spațiu închis, unde
constituie scene erotice, dar și de amenințare reciprocă: actul
sexual sugerat este unul de rapt sau chiar ucigaș, dar blocat ori
amânat indefinit. Sexualitatea înseamnă simultan dorință și
cruzime, pare a vrea să spună Giacometti, poate influențat de
perspectiva lui Sade, ale cărui cărți apar în librării, după o lungă
interdicție, exact în acei ani 1930. Sade este salutat ca o revelație
nu numai de vechii admiratori ai lui Freud, ci și de suprarealiști,
precum Bataille, Breton, Eluard și alții15.
Este însă la Giacometti vorba de influență livrescă, de modă ori
de defulare, tipic feudiană și ea, cauzată de diverse probleme
personale? Într-un lung și dramatic interviu acordat lui Jean Clay
și publicat de acesta în 1963, Giacometti, atunci foarte bolnav –
avea să moară de inimă în 1966 – își mărturisește impotența din
tinerețe, cum am mai spus, cuplată cu o imaginație sadică, în care
actul de posesie era mereu un viol (Giacometti 2013, 312)16. Poate
că un psihiatru citește drept sadism asemenea imagini și mărturisiri ale lui Giacometti, dar trebuie noi oare, ca cititori, să le luăm
ad litteram?
Este drept că în desenele și tablourile lui din acei ani apar
destul de frecvent imagini ale sexului masculin, la propriu, ori
obiecte ascuțite aproape atingând obiecte concave, figurate ca
feminine, de exemplu în Man and woman (v. Fig. 7. Bărbat și
femeie), 1928-1929, ori în Suspended ball (v. Fig. 8. Bilă suspendată), 1930-1931, dar sunt și alte imagini, precum Flower in
danger, 1 932, și mai ales Caught hand, 1932 (v. Fig. 9. Mână
prinsă) (Giacometti 2017, 146; 157; 164; 166), în care nu se află
exprimată (neapărat) o sugestie sexuală, ci o senzație generală de
amenințare corporală, de pericol intens, în absența oricărei apărări
posibile (v. Fig. 10. Femeia cu gâtul tăiat). Acum, la atâtea decenii
după „voga” sadismului reputat freudian, ne putem întreba dacă

acolo era fundamental exprimat un act posibil ori chiar dorit de
sadism, sau mai curând acela de spaimă atroce, tradusă așa
corporal, pur și simplu, pentru că altceva, la fel de puternic vizual,
nu exista? În această ordine de idei, Anne M. Wagner observă
pertinent într-un articol din „enciclopedia Giacometti”, care este
de fapt volumul colectiv de la Tate Publishing deja citat, mai întâi,
că în toate aceste imagini, înțelese de unii comentatori obsedant
sexual, obiectele în cauză „fail to touch: to close the space would
be to lose the charge sparking between them... yet the essence lies
in [this] charged space between the two. Emptiness divides them
only to conquer as art”; imaginile sunt fizic sugestive, continuă ea,
dar a vorbi de ele în termeni pur sexuali înseamnă a neglija faptul
că ele „shape space as well as reside within it... Sculpture turns
space into place. It makes space social, makes it a site given over
to sensations, images, rituals and memories, whether shared or
imposed” (Giacometti 2017, 99)17. Iată de ce „it no longer seems
entirely possible to be content with the Freudian model of mind”
și analiza operei lui Giacometti trebuie să țină mai mult seama de
lucrările realizate după 1948, adică după prima sa expoziție
organizată în America de Pierre Matisse, art dealer-ul lui
menționat și mai sus (Giacometti 2017, 100).
Anne M. Wagner nu menționează faptul că „moda sadică”
putea avea în anii 1930 și o anume legătură cu suprarealismul
frecventat atunci de Giacometti ori cu problemele personale
menționate de mine mai sus, ori cu cele politice generale. Curios
este însă, oricum, că acest tip de artă dispare după al doilea război
mondial la Giacometti ori, altfel spus, după 1943, când a întâlnit-o
Revin asupra acestei observații cu privire la spațiu, de la care am plecat și eu
mai sus.

17

pe Annette Arm. După aceea, el vine cu o artă total nouă.
Așa cum spațiul închis, amenințător, dacă nu chiar exploziv,
definea sculptura lui Giacometti dinainte de război, tot așa o
definește pe cea postbelică un spațiu deschis, dar limitat, izolat și
fără nicio perspectivă. Acum apar celebrele sale personaje filiforme, imobile sau mergând undeva în grabă, dar parcă fără scop.
Nimic aparent nu le amenință, nimic nu le cheamă și nici nu le
pune în contact. Sexul, atracția sau amenințarea au dispărut ca
atare, dar niciun alt sens general nu le-a luat locul.
Este și acum vorba de o scenă bine delimitată, tot parcă teatral,
personajele se privesc unele pe altele, unele chiar schițează mersul
către ceva sau cineva anume aflat în afara scenei, dar nimic mai
mult; motivul sau sensul mișcării rămâne necunoscut.
Acum, ca și mai înainte în sculptura interbelică, ceva opresant
domină scena, dar nu prin ceea ce amenință să se întâmple –
atunci era violul și / sau moartea –, ci prin ceva incomunicabil,
prin ceea ce personajele par că știu că va avea loc, dar nu ni-l pot
comunica (Lyotard 1988, 149-177). Ceva ni se pregătește:
neliniștea personajelor ne comunică un soi de avertisment, dar
nimic concret.
Subiectul și obiectul amenințării, în perioada interbelică
evidente, de data asta rămân nesemnalate concret și nici nu sunt
prezente ca atare pe scenă: nimic nu se întâmplă acum, orice se
poate întâmpla imediat. În fine, personajele umane filiforme,
lipsite de orice atribut, deși recognoscible uneori ca feminine ori
masculine, au aerul, prin simpla lor raportare unul la altul ori la
spațiul comun că sunt capabile de comunicare între ele, dar nu cu
noi, privitorii.
Continuare în pag. 20

13
Ar fi aici de văzut dacă țările latine însele, trezite acum la viață, nu aveau deja
relații culturale mai vechi cu Franța în secolul al XIX-lea, dar o primă impresie este
că acolo unde a existat, noua avangardă din secolul al XX-lea s-a raportat mai
curând negativ la acea tradiție internă.
14
Vezi și: Chave 1993, 96.
15
Vezi diverse eseuri în volumul citat ca prezentare a expoziției „Giacometti / Sade.
Cruels objets du désir”.
16
Christian Allendete exprimă prin asemenea puseuri sensul lucrării lui Giacometti
„Palais à quatres heures du matin” (1932), despre care acesta însă afirmă doar că
lucrarea se referea la șase luni de dragoste intensă cu o femeie, al cărei nume nu
este dat. Bizara lucrare conține un schelet în miniatură, o pasăre și o statuie de
femeie „dans laqulle je découvre ma mère, telle qu´elle a imprésionné mes
premiers souvenirs”, mărturisește Giacometti (Giacometti / Sade. Cruels objets du
désir 2020, 44-45).
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”În durere există, întotdeauna, un fior de plăcere.”
Urmare din pag. 19

Creuzetul parizian: Brâncuşi, Giacometti şi alţi sculptori „romanici”

Ciudat, obiectele violente interbelice ne comunicau ceva
concret ca primejdie, cele filoforme de acum, pașnice și friabile
cum sunt, nu mai știu a comunica nimic (v. Fig. 11. Piața și Fig.
12. Car).
Sculptura, spunea Anne M. Wagner în citatul de mai sus,
transformă spațiul general într-un loc sau amplasament anume, îi
dă un sens social. Este adevărat, dar cum? Nu cred că „leftismul”
interbelic al lui Giacometti, chiar admițând buna lui credință, cum
o fac eu, acordă un sens politic concret figurilor lui filiforme
postbelice.
Dimpotrivă, ele semnifică mai curând trecerea de la o interpretare politică a situației la una general umană: locul semnalat
acestor figuri filoforme este unul de indeterminare, de absență ori
dispariție a unui sens general uman. Figurile lui umane sunt friabile, deși nimic, aparent, nu le amenință. Exact repetiția modelului
uman filiform, cu puține diferențe individuale, sugerează o
societate uniformizată ca reacții, chiar dacă indivizii luați în parte
sunt diferiți: „Sculpture turns space into place. It makes space
social, makes it a site given over to sensations, images, rituals and
memories, whether shared or imposed”, repet eu citatul de mai
sus, din Anne T. Wagner. Giacometti pare aici a începe o artă a
instalațiilor în care situația ori ansamblul obiectelor expuse contează, nu fiecare piesă individuală. Spațiul nu există, el trebuie
inventat, spunea tot el în citatul raportat de mai sus (Giacometti
2013, 544).
S-a vorbit mult și de o apropiere a lui Giacometti de
existențialismul francez postbelic, mai ales datorită aprecierii
deosebite a sculpturilor lui de către Sartre, într-un articol din 1948,
scris pentru expoziția lui Matisse (vezi mai jos), în care plasa
sculptura lui Giacometti la jumătatea distanței dintre nimic și
existență, dar afirma în același timp despre viața și arta lui
Giacometti că „The marvellous unity of this life lies in its insistent
search for the absolute” (Harrison, Wood 1997, 601). Spațiul
sculpturilor lui din interbelic nu este același cu cel postbelic. În
primele, spațiul era deobicei închis, ocupat de obiecte agresive,
sexual sau nu. Acum, spațiul a devenit deschis, locul nu mai este
împrejmuit de nimic, nemaifiind amenințat de nimic, cum era mai
înainte. El a devenit însă un loc al singurătății, chiar dacă alături
de alți oameni: primejdia s-a convertit în indiferență. Este acesta
un progres?, pare a ne întreba Giacometti. Galeria lui P ierre

Matisse în N ew York s-a deschis cu sculptura Man Pointing
(Homme qui pointe) din 1947 (v. Fig. 13. Bărbat indicând ceva)
(Giacometti 2017, 60). El indică (pointe) ceva, dar ce? În spatele
lui este doar o stradă vidă.
VIII. Brâncuși versus Giacometti: sublimul sau tragicul?
Gândindu-ne acum, după acest lung periplu, la Giacometti și
Brâncuși împreună, răspunsul la întrebarea inițială, anume dacă
primul îl va fi căutat realmente pe al doilea, cum își propunea în
notele sale din 1932, rămâne în continuare greu de ghicit. Aflat în
acel moment încă în bune relații cu suprarealiștii, care, probabil,
nu-l cunoșteau pe Brâncuși și nici nu aveau de ce să dorească să-l
cunoască, dat fiind marile deosebiri dintre ei, Giacometti l-a
menționat însă în notele lui de câteva ori pe Brâncuși după al
doilea război mondial, anume în 1951 și 1957, când influența
suprarealiștilor, cît va fi fost, încetase oricum. Nici atunci însă
părerea lui nu este pozitivă, dar pentru un alt motiv, anume pentru
că sculptura lui Brâncuși ar fi fost pur abstractă18. Curios este că
descrierea pe care i-o face în nota de mai jos i se potrivește perfect
lui Picasso, cel care venise cu sculptura abstractă în urmă cu
aproape 50 de ani (!), dar nu lui Brâncuși. Mai bine zis, abstracția
sculpturilor lor era diferită: strict obiectuală la Picasso, ea abstractiza simbolic lumea animală (uneori și) umană în cazul lui
Brâncuși. Pe de altă parte, Giacometti și Brâncuși, cred, nu s-au
întâlnit niciodată, în timp ce Giacometti și Picasso da, în anii ‚3019.
Există însă diferențe fundamentale între acești trei sculptori, deși/
ori poate tocmai pentru că ei ocupă trei puncte logic diferite ale
unui același spațiu vizual. Giacometti și Picasso sunt artiști urbani,
pentru care lumea este orașul și cultura este cea occidentală, deși
aprecierea lor merge teoretic și istoric și la lumile vechi.
Brâncuși este însă un artist care, deși mai toată perioada de
creație a petrecut-o la Paris (și la București, mai înainte), a
sculptat forme mai ales animale ori umane în sens de sinecdocă
umoristică, de pars pro toto (cârlionțul unei fille sophistiquée la
care este redusă Nancy Cunard). Nu este însă nici el un rural, ci
doar unul care își trage din acele rădăcini un antitoxic la urban.
Din acest ultim punct de vedere, dacă Picasso pare a nu suferi
deloc apăsarea unei vieți strict urbane, dimpotrivă, Giacometti
suferă, dar lumea din Stampa nu-i oferă nicio contravaloare
reechilibrantă. De altfel, dacă este obosit de Paris, Piacasso se
retrage în vila sa La Californie din Cannes, spre sfârșitul vieții și
în palatul Vauvenargues! Dimpotrivă, atât Giacometti, cât și
Brâncuși locuiesc toată viața practic în atelierul în care lucrează.
Din punct de vedere retoric, atât Picasso, cât și Giacometti, par a
crea mai curând prin metonimie vizuală, adică prin alăturare de
obiecte, precum la italian oamenii lui filiformi, decât prin sinecdocă simbolică, ca Brâncuși. Dintre ei trei însă acesta este singurul
care înțelege forța extraordinară a simbolului: el nu sculptează
păsări recognoscibile ca atare, ci zborul lor, nici pești, ci plutirea
(v. Fig. 14. Leda). Nu găsesc însă la Picasso trăsături strict
personale diferite de ceilalți, el părându-mi-se mai important ca
deschizător de drumuri și ca reputație decât ca viziune strict
personală20. Dacă Giacometti îmi pare a concentra tragicul epocii,
iar Picasso its glamour, Brâncuși este cel care a simțit și exprimat,
senin, frumusețea lumii. Deși adesea singur, fără familie, nici
onorurile lui Picasso, el nu a suferit atroce de singurătate, ca
Giacometti. Pe de altă parte, ocolind senin riscurile metropolei, el
nu s-a lăsat prins nici în mrejile negării oarbe a acesteia, nici în
tânjet naiv după un Gorj imaginar. De altfel, no hankering for the
past a fost, s-ar zice, un punct comun al tuturor acestor expatriați.
De aici, atât forța lor extraordinară de creație, independentă de
trecut, dar nu uitându-l, și scrutând lucid ce se întâmpla în jurul
lor, fără a deveni, niciun moment, dupe de prezent.
De fapt, dacă acceptăm ideea centrală a acestui eseu, anume că
marea sculptură pariziană și internațională din prima jumătate a
secolului al XX-lea a fost făcută de non-francezi, și anume de
câțiva artiști „romanici” și slavi stabiliți la Paris, dar a primit
formă teoretică într-un creuzet intelectual construit de critici și
istorici de artă francezi, realizăm imediat faptul că Giacometti și
Brâncuși au constituit pilonii de bază ai ansamblului sculptural, la
care putem apoi adăuga pe ceilalți numiți în acest eseu. A doua
remarcă imediată se referă la faptul ciudat că cei cinci sculptori
prezentați de mine mai sus nu au colaborat în niciun fel unul cu
altul și nici nu s-au influențat reciproc, în caz că s-au cunoscut și
eventual intersectat cumva, pe vreundeva. Ei nu au acționat ca
grup organizat, ci doar operele lor s-au întâlnit în creuzetul mai
sus amintit, fără intenții prealabile de a forma un asemenea grup.
18
„Même les cubistes sont revenus à la forme classique... Restent les faits
nouveaus qui sont la peinture et la sculpture abstraite (et tout ce qui s´en raproche
plus ou moins, comme Klee, Miró, Brancusi...)”, în: „Entretien avec Yvon
Taillandier”, 1951 (Giacometti 2013, 177) [fraza este neterminată. S.A.]. „Une
sculpture de Brancusi, ou telle autre sculpture dite abstraite, rouillée [ruginită],
cabossée [lovită], cassée, une peinture de Mondrian, tachée, noircie, déchirée, que
deviennent-elles? Appartiennent-elles au même monde que la sculpture
chaldéenne, que Rodin, que Rembrandt, ou à un monde à part qui se situerait tout
près du monde des machines, du monde des objets...?” Articol publicat în revista
Arts, nr. 639, 9-15 octombrie 1957, p. 1 și 4 (Giacometti 2013, 135).
19 Nu am amănunte, faptul este însă menționat în: Giacometti 2013, 616.
20 Vezi însă și: Temkin, Umland 2016. Temkin a organizat în 1995 o expoziție
Brâncuși la Muzeul de Artă din Philiadelphia.

20

/

NR. 63,august 2021

De altfel, chiar relația lui Giacometti cu suprarealiștii a fost o
relație cu eseiștii de acolo, nu cu alți sculptori! La rîndul lui, Jean
Arp, ca sculptor, i-a frecventat pe dadaiști la Zürich și Paris, ca și
pe suprarealiști la Paris, dar era printre ei, pe câte știu, singurul
artist integral sculptor și membru permanent al grupului! Pe de
altă parte, Dali l-a lăudat pe Giacometti și au pregătit împreună în
1931-1932 un proiect de grădină de artă pentru contele de Noailles
(Giacometti 2017, 34).
IX. Final deschis
Acest eseu nu este terminat, ci rămâne în lucru. Am vrut de
fapt să testez posibilitatea de a privi altfel sculptura de avangardă
din secolul trecut, adică nici ca o invenție doar franceză, nici ca un
internaționalism de volum enciclopedic, în care toți cei activi la un
moment dat intră pe scenă în ordine alfabetică. Nu cred că putem
opune acestor formule o a treia la fel de simplă, deși sub forma
aparent deschisă a unor artiști izolați, respectuoși unul față de
celălalt, dar distanți și vag acrișori. Ideea mea este că există și alte
structurări posibile ale unui câmp de artă, imaginare, în sensul că
ele nu au fost constituite oficial ca atare, dar eficiente, pentru că
operele se poziționează discret, totuși ferm, fiecare față în față cu
altele, într-o structură intelectuală ideală, neformulată ca slogan,
nici concurențial evidentă la o simplă privire a operelor: o structură deschisă a unui ansamblu de opere, care se citesc reciproc și
zâmbesc de strădaniile noastre teoretice.
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”Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor.”

Sorin Lory BULIGA

S

caunele de pe aleea dintre Masa Tăcerii și Poarta
Sărutului din cadrul capodoperei brâncușiene sunt
elemente târzii, cu rol de a accentua anumite semnificații
ale tripticului de la Târgu Jiu. Datele de arhivă dau indicații foarte
clare despre momentul execuției scaunelor la Atelierele
„Pietroasa” din Deva, transportul și recepția lor după ce au fost
aduse în Grădina publică.
Comanda celei de-a doua variante a Mesei Tăcerii și a scaunelor de piatră a fost făcută inițial de către Liga Femeilor Gorjene,
dovadă fiind adresa nr. 395 din 23 iulie 19381, emisă de Societatea
„Pietroasa”, prin care se anunță că au fost expediate „cu C.F.R.
cele 2 buc piatră rotândă comandată de d-voastră la 14 Iunie 1938
[...] și 17 bucăți scaune”. Ulterior, Liga se retrage din acest
demers, această acțiune fiind preluată de Primăria Târgu Jiu.
Adresa Serviciului Tehnic al primăriei nr. 243 din 9 iulie 19382
indică momentul în care primăria a preluat comanda realizării
pieselor de piatră respective. Mai exact, în document se specifică:
„În conformitate cu planul de amenajare al grădinei publice a
orașului Tg.Jiu, pe marginile aleei principale deschisă în toamna
anului trecut, pe traseul căreia este construit portalul de piatră,
s‘au rezervat 10 nișe în care urmează a se așeza scaune sau bănci.
Deasemenea, în jurul mesei rotunde construită din piatră pe digul
Jiului, în capul aleei de mai sus, este necesar a se așeza o serie de
scaune sau bănci. Pentru ca aceste scaune să formeze un ansamblu
armonios cu portalul și masa de piatră construite pe această alee
principală, găsesc că este necesar ca aceste scaune să se facă din
piatră, așa cum mai sunt construite câteva bănci. În acest scop, vă
rog să binevoiți a aproba să se comande la atelierul Deva al Soc.
Anonime «Pietroasa» din București, din aceiași piatră din care este
confecționată masa3 și o serie de bănci existente, un număr de 30
bucăți scaune-taburele cu fața rotundă destinate pentru cele 10 nișe
depe aleea principală, - câte trei în fiecare nișe, - precum și un
număr de 12 scaune-taburele cu fața rotundă, destinate a se așeza
în jurul mesei rotundă de piatră”.
La 20 iulie 1938, primarul A. Ciocănescu dă decizia nr. 50504,
în preambulul căreia se specifică faptul că planul de amenajare a
parcului a fost întocmit de arhitectul peisagist Rebhuhn, directorul
parcurilor capitalei și se justifică prezența scaunelor și a băncilor
de piatră astfel: „Având în vedere că pentru a se forma un ansamblu armonios cu portalul-monument și masa menționate mai sus, și
a se da un aspect cât mai estetic, atât acestor monumente, cât și
aleei și întregului parc, este necesar de a se așeza o serie de scaune
sau bănci din piatră, atât pe marginele aleei, în nișele rezervate și
amenajate în acest scop, cât și în jurul mesei rotunde dela capătul
aleei depe digul Jiului” (se mai știe că pe marginile acestei aleei
s-au plantat 20 de plopi piramidali5). Primarul se va prezenta
personal la atelierul din Deva, la data de 11 iulie 1938, unde dă
„toate indicațiile necesare pentru executarea acestor scaune
conform modelului dat, avansând în acest scop și lei 10.000”, așa
cum reiese din adresa primăriei nr. 4966 din 16 iulie 19386 către
Soc. „Pietroasa”.
Prin adresa nr. 328 din 13 septembrie 19387, I. Vintilă raportează „transportul de la gara Tg-Jiu până în grădina publică a orașului
a celor 42 de scaune taburele și a celor două mese8 de piatră
cioplită...” expediate de Soc. „Pietroasa”, cu ajutorul unui „camion
special” care să suporte greutatea foarte mare a meselor. În data de
15 septembrie 19389 se face recepția „a 42 (patruzeci și două)
scaune-taburele de piatră de calcar și a 2 (două) mese rotunde din
piatră de calcar [...] pentru a fi așezate pe aleia nouă din Grădina
publică...”.
Cele 42 de scaune din travertin, toate în formă de clepsidră, 30
cu fața pătatră și 12 cu fața rotundă, au fost amplasate diferențiat
pe Aleea scaunelor. Cele 12 scaune cu fața rotundă au fost așezate
în jurul Mesei Tăcerii, dar nu de la început în poziția lor actuală.
Ioan Alexandrescu, care l-a ajutat pe Brâncuși la realizarea Porții
Sărutului, a participat la așezarea scaunelor în jurul Mesei Tăcerii,
căreia îi ziceau „Masa familiei”. Cioplitorul a fost așezat de
Brâncuși pe unul din scaune, pentru a stabili distanța până la masă:
„A legat o piatră de o sfoară pe care a plimbat-o în jurul mesei,
descriind un cerc. Eu șezând pe un scaun, piatra legată de sfoară
1
2

S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 77/1938, fila 21.
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosar 77/1938, fila 1.

3
Localitatea de proveniență este Banpotoc din județul Hunedoara,
situată nu de parte de Deva, unde se exploata, pe atunci, travertin, material din care sunt executate scaunele brâncușiene.

S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosar 77/1938, fila 5 (față și
verso).
5
Mocioi, Ion, Brâncuși: Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu, p. 27, Comitetul
pentru Cultură și Artă al Județului Gorj, Tg.-Jiu, 1971.
6
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosar 77/1938, fila 4.
7
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 77/1938, fila 13 (față și
verso).
8
Este vorba, de fapt, despre cele două piese componente ale mesei: tăblia și
piciorul.
9
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 77/1938, fila 14.
4

www.centrulbrancusi.ro

Adina ANDRIȚOIU

/ Variante brâncuşiene de amplasare a scaunelor de

piatră în cadrul Ansamblului Sculptural „Calea Eroilor”

trebuia să treacă tangent cu genunchii mei”10. Sculptorul ar fi fost
nemulțumit de forma scaunelor, pe care le-ar fi vrut să semene cu
„două ceaunuri cu fundul unul la altul”, nu ca niște clepsidre.
Ioan Alexandrescu mai relatează că, într-o primă variantă, tot la
indicațiile lui Brâncuși, scaunele rotunde au fost grupate două câte
două, fiind mai aproape de masă (0,40 m) decât sunt acum11.
Ulterior, ele au fost poziționate de către sculptor echidistant în
jurul mesei, așa cum se pot vedea și astăzi.
La vremea amenajării Grădinii publice a orașului în vederea
amplasării operelor brâncușiene, traseul aleii care face legătura
între Masa Tăcerii și Poarta Sărutului se intersecta cu un canal de
scurgere a apelor pluviale, numit hodinău, situat în apropierea aleii
de pe Digul Jiului și paralel cu aceasta12. Tuburile din beton care
acopereau acest canal fuseseră scoase pentru a fi întrebuințate la
diverse alte canalizări din oraș în toamna anului 1937. Situația era,
însă, considerată inacceptabilă „întrucât murdăriile ce se scurg pe
el infectează aerul din grădina publică...”, așa cum se preciza în
referatul Serviciului Tehnic nr. 124 din 14 aprilie 193813. Din acest
motiv, se propune a se reface canalizarea hodinăului din Grădina
publică „cu tuburi de beton tot de 0,50 m. diametru interior”.
Având în vedere referatul, primarul orașului, prin decizia nr.
2753 din 18 mai 193814, înțelegând că grădina „constituie singurul
loc de recreație și promenadă pentru orășeni și vizitatori...”,
acceptă că „în interesul higienei și sănătăței publice, este absolut
necesar de a se canaliza cu tuburi din beton”.
Prin decizia nr. 5042 din iulie 193815, se aprobă și proiectul
înaintat de Serviciul Tehnic Comunal „privitor la procurarea de
tuburi de beton și pietriș neciuruit, necesare pentru canalizarea
hodinăului ce traversează grădina publică, dela nord la sud, pe o
lungime de 150 m. și amenajarea unei alei longitudinale, peste
acest canal, în valoare de lei 100.000”. Această decizie a fost luată
ținându-se cont de mai multe argumente: necesitatea reamenajării
întregului parc al orașului „în urma construirei, în toamna lui
1937, a unei alei principale în grădina publică, în prelungirea str.
Gr. Săftoiu, potrivit planului întocmit de către Domnul Arhitect
Peisagist Rebhun...”, aspectul inestetic al canalului și riscul unui
„focar de paludism” din cauza apelor stagnante, cu deșeuri, de pe
traseul acestuia16.
După Ioan Alexandrescu, Brâncuși ar fi dat indicații cu privire
la întretăierea aleilor principale din Grădina publică, deoarece
acest lucru avea un scop legat de ansamblul lucrării. Se pare că
Aleea îndrăgostiților a fost creată la ideea artistului, după cum
reiese din următorul text: „Plecând de la masă către portal, unde se
găsește aleea întretăiată în formă de cruce, care duce în dreapta și
în stânga prin parc (executată într-una din zile după una din ideile
maestrului Brâncuși)…17”. Având în vedere că singura alee nou
trasată în parc, transversal pe Aleea scaunelor, este cea din lungul
hodinăului (dotat cu noi tuburi și acoperit), reiese că este vorba
despre Aleea îndrăgostiților. De altfel, aceasta apare trasată și pe
schița lui Ioan Alexandrescu, realizată pe baza discuțiilor cu
Constantin Brâncuși cu privire la intențiile artistului de amenajare
a tripticului sculptural de la Târgu Jiu18.
Pe Aleea îndrăgostiților urmau să fie amplasate și băncile
monoxile, realizate de asemenea după indicațiile lui Constantin
Brâncuși. Astfel, încă din 18 aprilie 1938, primarul Al.
Ciocănescu, prin decizia nr. 277119, aprobă devizul (asociat unui
raport) referitor la „confecționarea a 30 bănci de lemn cu picioare
de fier, necesare pentru grădina publică...”. Acestea urmau să
înlocuiască vechile bănci din lemn, în vederea amenajării complete
a parcului orașului. Planul a suferit modificări, așa cum reiese din
referatul nr. 255 din 18 iulie 193820 întocmit de I. Vintilă: „Pentru
înlocuirea băncilor deteriorate depe digul Jiului și pentru așezarea
pe marginele nouei alei ce se construește în lungul canalului din
Rusan, Romulus, O discuție la Masa Tăcerii, p. 94, Editura Fundației Academia
Civică, București, 2016.
11
Alexandrescu, Ioan, Cu Brâncuși la Tg.-Jiu, în Omagiu 100 – Brâncuși, p. 12,
Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Gorj, Tg.- Jiu, 1976.
12
Se cunoaște cu certitudine traseul hodinăului, deoarece o ultimă dovadă
materială a vechiului canal, peste care s-a amenajat Aleea îndrăgostiților, încă se
poate vedea la capătul sudic al acesteia, unde mai există o laterală din beton a
podului care pe vremuri făcea trecerea peste hodinău.
13
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 72/1938, fila 1.
14
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 72/1938, fila 4.
15
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 81/1938, fila 9 (față și
verso).
16
Menționăm că Târgu Jiul de altă dată era un oraș cu multe mlaștini, fiind
străbătut de patru gârle; trei dintre acestea au secat odată cu asanarea mlaștinilor,
iar a patra, numită „hodinăul”, a fost regularizată, străbătând orașul de la un capăt
la altul.
17
I. Alexandrescu apud Mocioi, Ion, Brâncuși. Ansamblul sculptural de la Tîrgu-Jiu,
p. 35, Comitetul pentru Cultură și Artă al județului Gorj, Tîrgu Jiu, 1971.
18
Buliga, Sorin Lory, Andrițoiu, Adina, Schițele lui Ioan Alexandrescu privind
Ansamblul monumental „Calea Eroilor”, Litua, studii și cercetări, v. XX, pp.382388, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu, 2018.
19
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, Deciziuni pe 1938, dosarul
186/1938, fila 66.
20
S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 80/1938, fila 3.
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grădina publică necesită un număr de 30 bănci noui.
Întrucât în jurul acestor aleie este un decor natural de anini și
pluți mari, găsesc că ar fi potrivit a se așeza aci bănci improvizate
din trunchiuri de stejar de 2 m. lungime și circa 0,70 m. diametru,
conform schiței depe contrapagină” (pe verso există și schița
respectivă21). Știm că aceste bănci au fost realizate la indicațiile lui
Brâncuși, deoarece o bancă monoxilă scobită, identică cu cele din
Grădina publică de atunci, se afla în atelierul lui din Paris (de
altfel, fotografia care îl înfățișează pe Brâncuși așezat pe banca
monoxilă este de mult timp cunoscută).
În ceea ce privește amplasarea scaunelor de piatră cu față
pătrată în lungul Aleei scaunelor, au fost înregistrate, de-a lungul
timpului, mai multe variante. Trebuie specificat că planul originar
a fost de a aranja scaunele în grupuri de câte trei în fiecare nișă
din cele zece existente, de o parte și de alta a aleii, așa cum reiese
din adresa Serviciului Tehnic al primăriei nr. 243 din 9 iulie 1938,
prezentată mai sus. Este de la sine înțeles că serviciul respectiv
urma planul lui Brâncuși.
Cu toate acestea, există dovezi că sculptorul a făcut mai multe
încercări de a poziționa scaunele, probabil conform principiilor
sale estetice sau pentru a evidenția unele semnificații suplimentare.
21

S.J.A.N. Gorj, fondul „Primăria oraşului Târgu-Jiu”, dosarul 80/1938, fila 3 (verso).

Continuare în pag. 22-23
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Variante brâncuşiene de amplasare a scaunelor de piatră în cadrul Ansamblului Sculptural „Calea Eroilor”

Se pare că prima încercare a fost de a așeza câteva scaune la
intersecția Aleii scaunelor cu Aleea îndrăgostiților: „am așezat
patru scaune în cele patru colțuri ale aleilor, acestea cu același
format pahar; aveau patru fețe, nu erau rotunde”22.
Din schița realizată de Ioan Alexandrescu în care sunt prezentate planurile de amenajare a Căii Eroilor, așa cum i le-a relatat
Brâncuși23, se observă că scaune cu fața pătrată erau amplasate atât
în jurul Coloanei fără Sfârșit, cât și în nișe poziționate de o parte
și de alta a unei alei care urca de la calea ferată spre Coloană.
Aleea respectivă este formată din lespezi de piatră de formă
neregulată, îmbinate, și era structurată în patru trepte cu aspect de
platformă (cu lungimea de ordinul a câtorva zeci de metri). Pe
părțile laterale ale primelor trei trepte-platformă sunt dispuse
grupuri de câte două sau trei scaune, ce par identice cu cele de pe
Aleea scaunelor (de tip clepsidră, dar cu față pătrată). Grupurile
sunt amplasate bilateral, la capătul estic al treptelor respective.
În jurul Coloanei par să fie dispuse trei cercuri concentrice.
Primul delimitează un spațiu verde care ar fi avut, probabil, și rol
de protecție. Al doilea cerc este format din scaune-clepsidră cu
față pătrată. Desenul înfățișează unsprezece scaune, dar poate
exista și un al doisprezecelea (care este mascat de ultimul plop de
pe alee), sugerat de respectarea distanțelor dintre scaune și, de
asemenea, de similitudinea cu aranjamentul celor douăsprezece
scaune-clepsidră cu față rotundă din jurul Mesei Tăcerii.
Conform mărturiilor lui Alexandrescu24, artistul dorea să
completeze proiectul său urbanistic și arhitectonic de la Târgu Jiu
cu elemente suplimentare: „Brâncuși prevăzuse scaune și în
preajma Coloanei, având chiar forma unei jumătăți de element din
Coloană: douăsprezece – în jur, ca la Masă, iar optsprezece – dis22 I. Alexandrescu, apud Mocioi, I., Brâncuși. Ansamblul sculptural de la Tîrgu-Jiu,
pp. 35-36, Comitetul pentru Cultură și Artă al județului Gorj, Tîrgu Jiu, 1971.
23 Vezi Buliga, Sorin Lory, Andrițoiu, Adina, Schițele lui Ioan Alexandrescu
privind Ansamblul monumental „Calea Eroilor”, Litua, studii și cercetări, v. XX,
pp.382-388, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu, 2018.
24 Vezi amintiri ale lui I. Alexandrescu despre Brâncuși și în Andrițoiu, Adina,
Constantin Brâncuși în amintirile lui Ioan Alexandrescu, Pagina Olteniei, 17 martie
2021, https://www.paginaolteniei.ro/articol/constantin-brancusi-in-amintirile-luiioan-alexand_5566.html

puse câte trei în niște nișe tăiate în gazon, pe terasele care mărgineau Coloana. Mai voia ca aleea de la Masă la Coloană să fie
pavată cu piatră neregulată, la distanță de doi centimetri, iar între
lespezi să se pună iarbă. [...] Dar lucrările se tărăgănau pentru că o
mare parte din fonduri fusese cheltuită cu exproprierea terenului.
Când au venit primarii militari25, Brâncuși a înțeles că nu mai
primește sprijin pentru continuarea lucrării și a plecat foarte
dezamăgit”26. Planul de a extinde Ansamblul monumental cu terase
și scaune în Parcul Coloanei pare plauzibil, având în vedere atât
mărturiile lui Alexandrescu, cât și faptul că întregul ansamblu a
fost creat prin adăugiri succesive: la început Coloana, apoi Poarta
și Masa și, în final, băncile și scaunele din Grădina publică. Mai
târziu, nu se știe când, Ioan Alexandrescu a întocmit schițe ale
acestui concept al lui Brâncuși privind această evoluție ulterioară.
Schițele respective au fost identificate în donația inginerului
newyorkez Stephan Benedict, făcută Centrului de Cercetare,
Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,
cu ocazia „Colocviilor Brâncuși” din data de 19 februarie 201627.
Cu privire la scaunele cu față pătrată, E. Ciucă face următoarele considerații: „Organizat între cele două grupuri create de Masa
Familiei și Poarta Sărutului, Grupul Scaunelor de pe Aleea
Scaunelor este înfăptuit de-o înșiruire, compusă din nouă scaune
pe o parte și alte nouă pe cealaltă parte. Dispoziția lor astăzi este
din trei în trei. O fotografie veche, publicată de către Petru
Comarnescu în Flacăra din iunie 1963 (nr. 23), ne indică faptul că
scaunele au fost cândva, așezate unul câte unul. Oricum au fost
așezate, neîndoielnică rămâne așezarea lor, pe cele două laturi ale
aleii, că aceasta și nu alta este aleea pe care au stat ele din totdeauna după 1938 încoace, și că numărul lor a fost de nouă pe o parte
și nouă pe cealaltă”28.
25 În martie 1938 se instaurează dictatura carlistă. În fruntea județelor a fost numit
un rezident regal care avea de îndeplinit multe sarcini obligatorii.
26 Rusan, Romulus, op.cit., p. 95.
27 Buliga, Sorin, Andrițoiu, Adina, b, Schițele lui Ioan Alexandrescu privind
Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, Revista Litua, vol. XX, p. 389, 2018,
Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu-Jiu; Curierul Primăriei, nr.
13 (229), 28 ianuarie 2019, Târgu-Jiu.
28 Ciucă, Eugen, Brâncuși inedit, Contemporanul, București.

În articolul „Brâncuși la Tg. Jiu”, Eugen Ciucă, făcând
probabil referire la aceeași fotografie din revista Flacăra, afirmă:
„Dintr-o fotografie mai veche, rezultă că, inițial scaunele au fost
presărate pe marginile acestei alei, unul câte unul, la distanțe
egale, până la «Poarta sărutului»...”29.
E. Ciucă consemnează și o declarație a lui Giorgio di
Bernardo30, privind câteva scaune cu fața pătrată, care s-ar fi aflat
în Parcul Coloanei: „Giorgio di Bernardo la data de 15 decembrie
1958, ne declară că «masa mică31 a fost realizată de către C.
Brâncuși și așezată lângă coloană, a avut și șase scaune din piatră
cu suprafață pătrată». Așadar, iată o nouă masă, dar cu 6 scaune
[…] Unde sunt? Lângă Poarta Sărutului sunt două bănci din piatră
de travertin, la capetele cărora se află câte un scaun pătrat. Patru
scaune sunt așezate, așadar, la capetele băncilor, al cincelea este pe
o alee care duce la Berăria din Parc, izolat în grupul de flori,
stingher și nejustificat, al șaselea la Muzeul R.P.R., cel care a
figurat la Bienala de la Veneția. Așadar, iată și scaunele pătrate ale
mesei mici. Locul acestei Mese mici numită de către noi Masa
festivă, își are locul după cum s-a arătat în planul ansamblului, la
capătul întregului ansamblu, după monumentul Eroilor”32.
În cartea lui Ion Mocioi despre Ansamblul sculptural de la
Târgu Jiu, apărută în 1971, se fac mai multe considerații privind
scaunele scaunele de piatră de pe Aleea scaunelor. Fotografiile
prezentate în lucrare arată că în nișe existau astfel de scaune,
așezate câte trei sau câte două.
Exegetul apreciază astfel periplul scaunelor: „Mai aproape de
vremea noastră s-au găsit și alți necunoscători într-ale artei care au
dispus de mișcarea unora dintre scaunele de pe alee, în afara acelei
întâmplări prin care toate acestea au fost împrăștiate prin grădina
publică. Șase din ele au fost duse cu «Masa festivă» în parcul
«Coloanei recunoștinței nesfârșite», apoi 4 din ele s-au plimbat
prin grădina casei în care a locuit Brâncuși la Tîrgu-Jiu, după ce
unul a fost dus la București, iar altul lăsat prin grădina publică și
ulterior reținut în magazia castelului de apă părăsit”.
Ion Mocioi este de părere că grupurile de câte două scaune de
pe Aleea scaunelor nu respectau amplasarea lor originară
(explicația unei astfel de fotografii este următoarea: „Scaune din
grupurile descompletate”) și dă următoarea sugestie: „Părerea
noastră este ca toate cele 30 de scaune să fie reamenajate câte 3 în
cele 5 nișe de pe fiecare parte a aleei, fapt pentru care trebuie adus
de la Muzeul de Artă al R.S.R. scaunul ce a fost luat de la TîrguJiu, iar scaunul aflat în magazia turnului vechi de apă din grădina
publică să fie readus alături de cele 4 scaune din apropierea «Porții
Sărutului», dovedind grija pentru integritatea acestui tezaur
național”33.
Rezumând periplul scaunelor cu fața pătrată, conchidem că
primul gând al lui Brâncuși a fost de a le aranja câte trei în fiecare
nișă, așa cum se constată din documentele oficiale ale Primăriei
Târgu Jiu. Din fotografiile realizate la sfințirea Porții Sărutului la
27 octombrie 1938, se constată că, într-adevăr, în cele două nișe
din imediata apropiere a porții erau amplasate câte trei scaune.Cu
toate acestea, din filmul realizat chiar de Brâncuși până la data de
20 septembrie 1938, când artistul pleacă definitiv la Paris, se
observă că pe alee era amplasat câte un scaun în fiecare nișă, cu
excepție celei din imediata apropiere a Porții Sărutului, unde nu
era nici unul. Așadar, în momentul filmării, din cele 30 de scaune
cu față pătrată, doar opt erau așezate pe aleea din Grădina publică,
restul fiind probabil depozitate în așteptarea unui decizii de
amplasare finale a artistului. Presupunem că existau două
posibilități: fie că scaunele urmau să completeze nișele de pe alee
în totalitate, fie că ele urmau să ajungă și în jurul Coloanei și pe
treptele-platformă care duceau spre Parcul Coloanei, așa cum
reiese din schița și amintirile lui Ioan Alexandrescu.
După plecarea lui Brâncuși la Paris și inaugurarea ansamblului,
ambele în toamna anului 1938, pe fondul zbuciumat al războiului
și al schimbării de regim postbelice, scaunele au fost rearanjate:
șase aduse în Parcul Coloanei (împreună cu „Masa festivă”, după
Giorgio di Bernardo și I. Mocioi), patru flancau cele două bănci de
piatră de lângă Poarta Sărutului (așa cum se constată dintr-o
fotografie realizată de Eugen Ciucă în 1958), unul la Muzeul
R.P.R. (care a figurat la Bienala de la Veneția). Patru dintre ele au
stat un timp și în grădina casei în care a locuit Brâncuși la Târgu
Jiu. Un scaun a fost lăsat prin Grădina publică (izolat într-un grup
de flori, după cum se observă în aceeași fotografie a lui E. Ciucă)
și ulterior reținut în magazia fostului castel de apă al orașului
(după I. Mocioi), aflat la câteva zeci de metri de Poarta Sărutului.
Ulterior, în anii ‘70, toate cele 30 de scaune au fost reamenajate,
câte 3 în cele 10 nișe ale Aleii scaunelor, așa cum se poate vedea
și astăzi.
29 Ciucă, Eugen, 2 (1964) Brâncuși la Tg. Jiu, Contemporanul, nr. 16 (914), 17
aprilie 1964, București.
30
Antreprenorul lucrărilor pentru amplasarea operelor lui Brâncuși.
31
Masa mică este, de fapt, masa-rebut adusă în Parcul Coloanei, și denumită de
Eugen Ciucă „Masa festivă”.
32
Ciucă, Eugen, Brâncuși inedit, Contemporanul, București.
33
Mocioi, I., Brâncuși. Ansamblul sculptural de la Tîrgu-Jiu, p.36, Comitetul pentru
Cultură și Artă al județului Gorj, Tîrgu Jiu, 1971.
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,,Trebuie să urci foarte sus, ca să vezi foarte departe.˝

/ Un breviar publicistic insolit

e două decenii, 2000-2020, perseverez prin a citi şi a
comenta, selectiv, din revistele cultural-literare ale
tranziţiei noastre post-decembriste. Am urmat exemplul
lui C. Stănescu, colegul meu de la grupa de teorie, critică literară
şi folclor a Universităţii C. I. Parhon din Bucureşti, cel care
strălucea prin radiografiile lui publicistice din pagina a doua a
revistei Adevărul literar şi artistic. Ulterior, după exerciţiile mele
de digitaţie de la revista Polemika din Târgu Jiu, am continuat
colaborarea la revista Caietele Columna cu două pagini proprii,
La prima lectură şi Breviar publicistic, pe care le semnez şi în
prezent. La revista trimestrială Caietele Columna, am urmat
exemplul domnului Cronicar care ilustra ultima pagină a revistei
România literară, cu titlul Ochiul magic, revenindu-mi misiunea de
... subCronicar. Aşadar, citind şi comentând revistele cultural-literare, am avut revelaţia unor colaborări publicistice semnate de
absolvente şi absolvenţi de la Colegiul Naţional Spiru Haret din
Târgu Jiu, care au debutat în paginile unor reviste ale Uniunii
Scriitorilor din România: România literară, Orizont şi Apostrof. Iată
numele şi prenumele, dorindu-le de pe acum renumele, în ordine
strict cronologică: Alexandru Colţan, Alexandra Florina Mănescu,
Ioana Toloargă şi Iulia Miruna Cosma. Surprinzător şi important
este faptul că spaţiul publicistic le-a fost oferit cu încredere de
aceste reviste ale Uniunii Scriitorilor din România, publicaţii de
incontestabil prestigiu naţional şi internaţional care apar la
Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca. În acest breviar publicistic, le
voi schiţa posibile portrete literare, nu înainte de a-i aminti pe
ctitorii tradiţiei cultural-literare de la CNSH Târgu Jiu: Pompiliu
Marcea, Ion Buzera, Marius Marian Şolea, Ana Maria Sandu.
Alexandru Colţan s-a manifestat cu un inconformism incomod
şi insurgent la impactul cu învăţământul, uneori prea cazon, care i-a
creat stări interioare inconfortabile, determinându-l să adopte unele
soluţii de exil interior şi exterior. Asemenea inconfort psihointelectual, încercat pe plan familial şi şcolar, l-a marcat din adolescenţă
şi la prima lui tinereţe, odată cu invadarea în spaţiul iberic, spaniol
şi revenirea debusolată în climatul timişorean prooccidental,
favorabil, prin frecventarea unor cercuri şi cenacluri literare
propice pentru personalitatea şi creaţia lui literară. În prezent,
Alexandru Colţan este un colaborator devotat şi consacrat al
revistei Orizont, al cărei redactor-şef este eseistul, criticul literar şi
polemistul Mircea Mihăieş, iar redactor-şef adjunct, Cornel
Ungureanu, scriitori demni de lista canonică apărută în hebdomadarul naţional România literară.
În revista Orizont, nr. 12/decembrie 2019, Alexandru Colţan
semnează o cronică literară cu titlul Împotriva curentului, despre
cartea Decoct de femeie, în care autorul, Sorin Lavric, sagacele
cronicar al ideilor de la revista România literară îşi transformă
argumentele anti-egalitariste pe frontul sexualităţii, lansând în
spaţiul public întrebări principale: Ce fel de femeie ar mai putea
susţine astăzi proiectul conjugalei Unio Mystica? Cum arată
femeia de rasă, dacă o dezbrăcăm de aura erotică şi de vraja
estetică? Alexandru Colţan surprinde prin observaţiile sale subtile
de incontestabil rafinament, nu lipsite de tenta ironiei decente şi
agreabile: Tema prezintă riscul alunecării în imperiul foşnetului de
rochii, pierderea de sine în triumful şoaptelor, sau al capitulării în
metafizica parfumului. Recenzia la cartea jazzmanului Johnny Bota,
Nostimade muzicale, are un titlu inspirat, găsit cu ironie ludică:
H(j)azz de necaz. În alt Orizont, nr.8/august 2020, Alexandru
Colţan semnează cronica literară intitulată Destrămând ceaţa,
referindu-se la cartea Ficţiune şi istorie. Lecturi complementare, de
Viorel Marineasa şi o recenzie Stări de spirit, despre volumul liric
Harpa de piatră, de Silvia C. Negru. Alexandru Colţan, fiul
regretatului profesor de arte plastice, Marin Colţan, n-a acceptat
compromisuri nelăsându-se fascinat de mirajul imaculat al arivismului literar, politic şi moral.
Alexandra Florina Mănescu şi-a cultivat aptitudinea şi vocaţia
creativ-literară în acelaşi climat spiritual de la Colegiul Naţional
Spiru Haret din Târgu Jiu, aflat optsprezece ani sub coordonarea
profesorului-doctor Gheorghe Gorun. S-a format, paradigmatic, pe
tot traiectul adolescentin, cu tenacitate intelectuală şi afectivă,
colaborând şi coordonând colaborările colegilor haretişti, ca
redactor-şef al revistei Interval, care, în sezonul autumnal epidemic precedent, a împlinit un sfert de secol de apariţie, dovedind în
mod parafrastic, că şi revistele elevilor adolescenţi au suflete, ca şi
cărţile, aşa cum sugerează un enunţ manolescian. Nu pot să uit că
Alexandra-Florina Mănescu a intervenit cu emoţie proeminentă la
debutul meu editorial, antum, cu volumul Imixtiuni critice, în sala
Mihai Eminescu de la Biblioteca Judeţeană Christian Tell. După
absolvirea Literelor gorjene, Alexandra-Florina Mănescu, ca
profesor de literatură, la Şcoala gimnazială Pompiliu Marcea din
Târgu Jiu a publicat mai multe articole, ca studii preliminare
pentru elaborarea tezei de doctorat consacrată lui Virgil Ierunca, în
paginile revistei României literare, militantul de la Radio Europa
liberă, pentru unificarea osmotică a literaturii postbelice scrisă în
ţară cu aceea scrisă în exil în paradigma unei singure istorii
literare, după cum observa judicios şi omagial Vasile Spiridon, la
centenar, în România literară, nr. 31/ 2020. Recent, în aceeaşi
revistă, Alexandra-Florina Mănescu, în numărul 15 din 9 aprilie
2021, pagina 17, semnează un titlu publicistic cu vădit aplomb
polemic şi pamfletar, de tradiţie maioresciană, barbarism (e) sau
barbarie. Trimiterea la Titu Maiorescu se poate justifica prin
articolele polemice În lături, Beţia de cuvinte şi Oratori, retori şi
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limbuţi semnate de mentorul junimist şi convorbirist. Ioana
Toloargă a descins de la Bumbeşti-Jiu la Târgu Jiu pentru a
continua performanţele ei literare la Colegiul Naţional Spiru Haret,
completându-le cu premii la olimpiadele naţionale şi cu eseuri în
revista noastră, Interval. Pentru studii universitare a preferat
capitala transilvană Cluj-Napoca, celei dâmboviţene, Bucureşti. Nu
ştia Ioana Toloargă că la Cluj se va întâlni cu profesoara
universitară şi cu scriitoarea, poeta, romanciera şi eseista Marta
Petreu, redactor-şef la revista Apostrof. M-am bucurat enorm,
descoperindu-I şi citindu-I textul eseistic O viaţă întru teatru din
paginile revistei Apostrof, anul XXXI nr.1 (356) 2020. De Anul
Nou, Ioana Toloargă a debutat ca eseistă, de data aceasta decisive,
într-o revistă prestigioasă a Uniunii Scriitorilor din România!
În acel text publicistic de aproape o pagină, Ioana Toloargă
comenta două cărţi, Teatrul – intrigă şi iubire şi Istorii şi isterii
teatrale, ale doamnei Elisabeta Pop, traducătoarea dramaturgiei
integrale a lui Cehov, distinsă specialist în domeniul teatrologiei,
cu o exemplară viaţă în teatru (…), un om locuit de teatru (…)
bântuit de fantasma scenei pe care o ia cu sine în fantasmele vieţii
obişnuite, după remarca sagace a eseistei Ioana Toloargă. Tot în
Apostrof, anul XXXI, nr. 7 (362) 2020, ne apare în ipostaza de
poetesă în context douămiist, semnând două poeme, primul, cu
titlul poem de când eram mică, şi, al doilea, cu titlul singurătatea e
un peşte înghiţit. Ambele titluri surprind prin insolitul lor enunţiativ, postmodernist şi neoavangardist. Primul poem nu a fost creat
desigur la vârsta precoce, a copilăriei, deşi preexista întru fiinţa
studentei clujene Ioana Toloargă, originară din Gorj, de pe la
începuturi de tot, când Doamne – Doamne a promis că, la majorat,
se vor muta împreună, în final, jucăria divină fiind invocată cu
aceeaşi candoare infantilă: hai Doamne-Doamne, adormi pe umărul
meu (…) fă nani pe umărul meu. În relaţia cu divinitatea poeta
alternează atitudinea minoră, politicoasă, cu cea majoră, colocvială,
formula de adresare epistolară metamorfozându-se însă postmodernist: Dragă Doamne. Poemul Ioanei Toloargă nu trebuie să fie
comentat după o hermeneutică a prosternării ori blasfemiei, ca
atitudini tranşant opuse. Discursul epistolar cu Dumnezeu este
monologal, deloc ceremonios, dar tandru, în felul acesta ajungânduse la cele două formule de adresare, Doamne-Doamne şi Dragă
Doamne. Al doilea poem singurătatea e un peşte înghiţit sugerează
solitudinea ca stare interioară şi exterioară, identificând-o cu un
peşte înghiţit. Poemul Ioanei Toloargă se nutreşte din inspiraţia şi

din lecturile sale, totdeauna, aderente şi revelatorii. Acest poem
poate fi comentat situându-l, limitat şi delimitat într-un context
biblic şi sorescian referitorul la mitul Iona, ca personaj increat şi
creat prin naştere şi moarte umană. Existenţa este în viziunea şi
stilul Ioanei Toloargă un imens acvariu tragic de cuvinte, unde
peştii mai mari înoată fericiţi, până îi înghit pe cei mici, precum
Iona în burta Ta, Doamne!
Iulia-Miruna Cosma s-a afirmat şi s-a impus ca autoare de proză
eseistică la revista Interval şi la concursuri de avengură naţională.
În present este student la Facultatea de Litere din Bucureşti, fiind o
prezenţă participativă şi creativă a climatului literar universitar
instaurat de profesoare eminente precum Simona Popescu şi
Ruxandra Cesereanu. Cinci pagini din revista Apostrof, sub
genericul Atelier de scriere creatoare, sunt acoperite, substanţial,
de prozele sau prozopoemele dintr-un atelier de scriere creatoare
propus studentelor Simonei Popescu de prozatoarea şi eseista
Ruxandra Cesereanu. Tema sau problematica incitantă a Atelierului
a fost realizarea unor eseuri Despre melancolie, nostalgie şi alţi
demoni. Au participat la această probă creatoare douăzeci şi cinci
de competitori, cinci studenți şi doi studenţi câştigând concursul. A
treia, dacă ordinea publicistică din revista Apostrof este şi valorică,
ne apare gorjeanca Iulia-Miruna Cosma, punând sub titlul prozei
sale, lapidare, neoavangardiste un motto congruent: zambilele cresc
din oase/ din sânge nu trebuie/ să ştii că te-ai născut târziu/ niciun
metrou nu aşteaptă. Motivului literar, poetic şi prozastic al zambilelor fragile şi efemere, cumpărate pentru Lola, i se alătură un altul,
la fel de sugestiv, acela al unghierei pe care personajul Alin
desenase un flamingo verde închis, dăruit naratoarei. Nu e de
ignorant nici un alt motiv, apparent insignificant, care apare ultimul
mesaj al personajului tragic, Alin, metroul: dacă nu ajung, am
ratat ultimul metrou.Iertare!. Motivele invocate şi comentate
lapidar sunt realmente, generatoare de… Melancolie, nostalgie şi
alţi demoni, în această proză de dimensiuni urmuziene. Subiectul
acestei proze pare Doric, ca şi triunghiul sentimental şi tragic al
unor personaje surprinse în circumstanţe cotidiene, banale, dar
enigmatice. Naraţiunea la persoana I şi confesiunea autoarei ţin de
recuzita stilului ionic romanesc, iar stranietatea atmosferei prozastice ne transferă în zona unui corintic vegetal şi obiectual.
Iulia-Miruna Cosmina aspiră şi tinde spre o proză de sinteză a
acestor stiluri romaneşti abordate eseistic de Nicolae Manolescu în
trilogia Arca lui Noe.
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