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TRATATE
{I
ESEURI
CLAUDIU T. ARIE{AN
(I) Unul dintre foarte pu]inele tratate
aristotelice r`mase pân` acum f`r` o versiune
româneasc` vine s` complineasc` necesarul
corpus autohton al operei Stagiritului:
Aristotel, Despre generare [i nimicire, trad.,
note Andrei Cornea, Editura Polirom, Ia[i,
2010, 224 p. Cunoscut speciali[tilor cu
prec`dere dup` titlul latinesc De generatione
et corruptione, opusul [tiin]ifico-filozofic
a fost compus în 336 a. Chr., reprezentând
o ad`ugire la Fizica [i la scrierea sa Despre

cer. Izvor privilegiat de informa]ii privind
gândirea presocraticilor, tratatul discut` critic
teoriile precedente despre mi[care, esen]a
materiei sublunare, cu insisten]` asupra ivirii
[i aneantiz`rii ciclice a elementelor respective. Excelentei edi]ii [i traduceri de fa]`
nu putem s`-i suger`m decât completarea
bibliografiei esen]iale cu aplicatul volum
colectiv de peste 350 de pagini dedicat de
14 speciali[ti în domeniu exclusiv primei
c`r]i a tratatului sub coordonarea editorilor
Frans A. J. de Haas [i Jaap Mansfeld, în
colec]ia Oxford "Symposium Aristotelicum",
ce adun` multe din lucr`rile colocviului la
obiect desf`[urat în neerlandezul Deurne
prin august 1999. Faptul vorbe[te de la sine
cu privire la însemn`tatea [i unicitatea
textului în contextul filozofiei aristotelice.
(II) Oglindirea modern` a lumii romane
a dobândit o alt` monografie istoric` important` prin lucrarea publicat` de Gwyn
Morgan în 2006 la Oxford University Press
[i aclimatizat` prompt la noi sub titlul Anul
Domnului 69. Anul celor 4 împ`ra]i, trad.
Doina Lic`, Editura All, Bucure[ti, 2010,
350 p. Acest an haotic, violent [i terifiant,
dominat de o[tiri dezl`n]uite, asasinate
politice [i conflicte civile merita o sintez`
care s` nu aleag` între cele trei surse antice
contradictorii (Tacitus, Plutarh [i Suetonius)
ci s` le compare creativ, îmbinând fericit
fascina]ia pentru faptul istoric [i sensibilitatea
literar`. {i pentru c` vorbim de buna scriitur`,
men]ion`m c` notele sunt minime iar textul
curent nu e întrerupt nici m`car de trimiteri
precise la izvoarele greco-latine folosite.
Autorul este Profesor de "Classics and
History" la Universitatea Texas din Austin iar despre mereu performantul om de
carte care a fost [i r`mâne timi[oreanca
Doina Lic`, nu putem decât s`-i mul]umim
pentru înc` o versiune româneasc` impecabil` a unui opus [tiin]ific de referin]`. Ca
sugestie editorial`, îmi îng`dui s` spun c`
eu unul mi-a[ fi asumat modificarea grafic`

a titlului original cu cifrele romane corespunz`toare: LXIX A. D. transmite parc`
un fior clasicist mai autentic [i mai sobru.
(III) Dup` o pauz` de aproape doi ani
revine în libr`rii excelenta colec]ie bilingv`
coordonat` de Adrian Muraru "Tradi]ia cre[tin`", cu primul din cele trei volume preconizate a g`zdui masivul tratat al lui Grigorie
de Nyssa, Împotriva lui Eunomie, I, trad.,
note Ovidiu Sferlea, introd. Mihail Neam]u,
Editura Polirom, Ia[i, 2010, 510 p. Marele
P`rinte capadocian, supranumit "filozoful
[i misticul", respingea cu har polemic [i
for]` doctrinar` ereziile ariene în patru lucr`ri
succesive redactate în jurul anilor 380-383,
deci în preajma celui de-al doilea Sinod
Ecumenic de la Constantinopol, textele fiind
reunite de c`tre urma[i într-un corpus comun,
c`ruia i s-a conferit [i titlul generic de
Adversus Eunomium. Mai exact, Ae]iu [i
Eunomie profesau un subordina]ionism radical ce l-a iritat profund pe Sf. Vasile cel
Mare, iar dup` moartea acestuia continuatorul eminent al polemicii dogmatice capadociene devine tocmai teologul de fa]`, ajuns
înc` din timpul vie]ii un reper fix al dreptei
credin]e [i înv`]`turi cre[tine. A[tept`m cu
deplin` încredere continuarea [i finalizarea
acestui proiect major de recuperare a
valorilor patristice [i ecleziale din antichitate
[i pân` în zorii culturii moderne.
(IV) De[i nu sunt un fan necondi]ionat
al edi]iilor anastatice, pentru c` de multe
ori copiile tipografice de azi arat` înfior`tor
[i sunt aproape ilizibile, sem`nând mai degrab` a întreprindere menit` s` "împu[te
rapid banul" bibliofilului nostalgic, m-a bucurat revederea monografiei marelui istoric
ardelean Ioan Lupa[
Lupa[, Mitropolitul Andrei
{aguna, postfa]` Matei Albastru, Editura

România Press, Bucure[ti, 462 p. Ap`rut`
în uria[ul volum dedicat în 1909 centenarului
na[terii lui {aguna, al`turi de alte patru studii
omagiale, lucrarea elaborat` de Lupa[ la
nici 30 de ani i-a deschis acestuia calea spre
o carier` [tiin]ific` remarcabil`, de director al Institutului Na]ional de Istorie din Cluj,
dar [i dreptul de a sta într-un fotoliu de
membru titular al Academiei Române. Pentru
lectorul actual interesat, apare ca o cercetare
nepr`fuit`, "clasic`" sub toate aspectele, ce
se cite[te ca un roman senza]ional,
plasticizând istorioigrafic o lume întreag`
[i oferind un durabil model compozi]ional
[i onest patriotic.

POEZIE
{I
UITARE
EUGEN BUNARU
Adrian Derlea este un poet aproape uitat.
De numele lui î[i mai amintesc din când în
când, la câte-o vodc` înmuiat` cu bere, în
vreo ,,bomb`'' de periferie, în fumul gros
de ]ig`ri ordinare, gândind la lumi ce nu
exist`, cei câ]iva (pu]ini) prieteni ,,supravie]uitori'', atin[i [i ei de ruginiul anilor [i
înv`lui]i de aburii amintirilor [i ai nostalgiei.
Altfel, foarte rar, numele lui este rostit, fugitiv, la vreo întâlnire de cenaclu sau la
câte-o lansare de carte, îndeosebi în leg`tur`
cu Ion Monoran [i Mircea Bârsil`, poe]i
mult mai noroco[i în ce prive[te receptarea,
audien]a poeziei lor. În cazul lui Monoran,
postumitatea sa poetic` - despre care, iat`,
vorbim, din nefericire, mult prea devreme
- e - din fericire, de data asta - în plin`
,,ofensiv`''. Mono spunea cândva, undeva,
c` moartea e zarul lui norocos. Recentul
s`u volum, Eu însumi, ap`rut, în 2009, la
Cartea Româneasc`, ,,a ie[it'', la timp, ca
un zar norocos... Era, totu[i, (dac` nu în
firea lucrurilor), în logica unei justi]ii imanente, ca posteritatea s` fac` dreptate poetului
plecat mult prea devreme dintre noi.
În ce-l prive[te pe Mircea Bârsil`, în
pofida unor reticien]e, nu tocmai scuzabile,
cu care i-a fost întâmpinat` poezia de chiar
unii congeneri, încet, dar sigur – cum se
spune – poetul nostru a câ[tigat ,,pariul''.
El este ast`zi un nume recunoscut, apreciat
[i cotat în virtutea originalit`]ii [i autenticit`]ii
poeziei sale. O poezie care, ignorând
zgomotul [i furia noilor genera]ii, î[i lanseaz`
provocarea dinspre fiorul acelor tr`iri ce
se revendic` din matca [i mitologia unei
arhait`]i rurale, mereu pierdut` [i mereu
reg`sit`, gra]ie cuvântului inspirat, salvator...
Spuneam c` Adrian Derlea este amintit
tot mai rar, abia în treac`t, ici-colo, în comentarii privindu-i pe Ion Monoran [i pe Mircea
Bârsil`, dar asta se va fi întâmplând nu atât
din pricina prieteniei celor trei, legendar`
illo tempore, cât mai ales în leg`tur` cu
incitantul [i orgoliosul, pe atunci, ast`zi
cvasinecunoscutul monodersilism. Acel
curent, acea mi[care, acea formul` poetic`,
insurgent` [i novatoare în contextul vitreg
[i grotesc al literaturii anilor '80, mi[care
ini]iat`, propus` [i propulsat` programatic,
prin revista Forum studen]esc [i Cenaclul
Pavel Dan, de c`tre cei trei poe]i.
Plecat [i el pretimpuriu, lovit de-o boal`
ireversibil`, Adrian Derlea ne-a l`sat, drept
semn/semne al(e) trecerii sale, prin via]`
[i poezie, dou` volume: Apa regal`, 1996
[i Clipa imperial`, 1998, ambele ap`rute
la Editura Marineasa, c`r]i care definesc,
proiecteaz` [i – cred - salveaz` un topos
poetic [i, nu mai pu]in, istoric. Un topos
pregnant, stârnind, la lectur`, arome
indicibile, dar recognoscibile, pentru memoria locului: cartierul Mehala, investit de
poet cu valen]ele magice al unui - tot mai
ignorat - Macondo timi[orean...

Poetul a ,,prins" [ansa [i bucuria s`-[i
vad` c`r]ile publicate. Pe cea de-a doua,
cu pu]ine zile înainte de a se stinge. Am
spus [ansa [i bucuria pentru c`, în ciuda
unor suferin]e trupe[ti atroce, Adrian Derlea
chiar a sorbit din plin, sfidând, parc`, apropierea sfâr[itului, licoarea ,,clipei imperiale",
tr`irea propriei sale poezii devenit` carte,
c`r]i.
Î[i asuma, deopotriv` cu franche]e [i
gravitate, destinul, condi]ia de poet, de scriitor. Credea într-o astfel de misiune. Nu-i
voi uita vocea firav` [i gâtuit` de emo]ie,
la cel`lalt cap`t al firului: ,,B`trâne, m-au
primit... Sunt membru al Uniunii Scriitorilor!..." Pentru el, faptul (adus, între timp,
aproape în derizoriu) de-a avea o confirmare,
ca scriitor, în virtutea unui statut oficial,
însemna ceva, era o carte de vizit`. Un adev`rat blazon... Peste câteva zile îl înso]eam
– familia, vecinii, prietenii – pe ultimul drum.
Au trecut, de la plecarea lui, 10 ani.
Îndeajuns pentru a constata, ceea ce unora
li se va p`rea un banal semn de... normalitate,
faptul c` ne uit`m mult prea repede poe]ii
adev`ra]i din imediata noastr` apropiere [i,
îndeosebi, pe cei cu care via]a n-a fost deloc
generoas`. Ne entuziasm`m, în schimb,
dintr-un elan deseori conjunctural, [i
aplaud`m frenetic c`r]i [i autori mediocri,
dar zgomoto[i, agresivi pân` la amnezie.
Adic` pân` la a uita c` poezia, literatura
nu au început odat` cu ei.
Adrian Derlea a scris pentru c` scrisul
însemna pentru el totul: un mod de-a învinge
urâtul [i minciuna [i întunericul unei epoci
mizerabile, iar, mai apoi, dup` 89, a continuat
s` scrie, cât i-a mai fost dat s` tr`iasc`, pentru
c` ea, poezia, a însemnat pentru el singura
[ans`, fie [i iluzorie, de-a opri timpul, de-a
opri clipa cea repede. Clipa imperial`. S`-l
ascult`m: ,,toropit de-o molcom` melancolie/
/cu pasul tot mai domol/ /pare-mi-se c` ziua
are aripi tot mai pu]ine".../ sau: ,,/s` stingem
lumina de-acum/ /se-aude noaptea plecând/
/[i vom fi iar`[i pentru o zi/ /netrebnici/ /
trudind câte-un gând nedeslu[it/'' sau, mai
departe: ,,/la 20 de ani/ /sângele-i ap` regal`/ /dar sub lamp`/ /spre zori/ /cum s` prinzi
în cuvinte/ /elanul unei fl`c`ri?"/
Adrian Derlea merit`, cu prisosin]`, s`
fie redescoperit, reeditat, repus în ,,circula]ie", m`car spre câ[tigul literaturii [i al publicului cititor (cât va mai fi r`mas acesta)
din zon`, nu doar s`-l evoc`m rarisim, mai
mult sau mai pu]in tangen]ial [i ocazional.
Poezia lui, prin esen]ializare, prin tonurile ei discrete, vag confesive, deghizându[i melancolia, disimulându-[i haloul de evanescen]` în spatele unui infim pretext epic
ori al unei retorici atinse de inflexiuni ludice
[i ironice, ne cere, legitim, s` ne întoarcem
la ea îns`[i: la Poezie. Orice întârziere poate,
pân` la urm`, s` însemne o nou` [i ultim`,
nedreapt` uitare.

