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Vasile Leac, To]i sînt îngrijora]i, Editura
Tracus Arte, Bucure[ti, 2010.

Vizibilitatea în plan literar a lui Vasile
Leac (mai nou v.leac) se datoreaz` modului
în care poetul ar`dean în]elege literatura [i,
în special, poezia. Prin apari]ii editoriale,
frecvente de la debutul din 2001, dar mai
ales prin implicarea în organizarea întâlnirilor
genera]iei sale (dou`mii[tii), prin prezen]a
sa în spa]iul virtual, înfiin]area grup`rii
Celebrul animal [i a revistei Ca [i cum,
Vasile Leac coboar` cu literatura din
bibliotec` în strad`. Referin]ele textelor sale
sunt de o concrete]e izbitoare, livresul fiind
aproape în totalitate absent. Poetul perfor-
meaz` în turnee de lectur` [i festivaluri de
literatur` tân`r`, vie, [i o face cu [i din
pl`cere; scrie [i cite[te pentru al]ii a[a cum
tr`ie[te: firesc [i f`r` fasoane.

În slujba unei literaturi antiutopice [i
antiestetizante, à rebours, se pune [i ultimul
s`u volum de...poezie.

To]i sînt îngrijora]i are, ca orice carte
care se respect`, o compozi]ie riguroas`.
Cele trei p`r]i, între noi, no signal, hei
stranger, sus]in de la form` la con]inut,
ambi]ia declarat` a teribilului poet de a scrie
literatur` minor`.

Primele texte se compun dintr-o
aglomerare de referin]e concrete, dictate
automat, în maniera începutului avangardist,
schi]ând o identitate a enigmaticului S. Ideea
este fracturat` în mijlocul sensului, printr-o
deraiere lexical`, imaginarul poetic rezultatat
]ine de multe ori de suprarealism: "cu degetul
îndreptat spre tavan îmi arat` ceva frumos
/ care are în spate a[chii / ... / el e tipul cu
biblia fericirii st` pe un zgîrie nori / cu
picioarele înf`[urate în cea]` cînt` la
saxofonul lui bisexual". (ce s-a întâmplatce s-a întâmplatce s-a întâmplatce s-a întâmplatce s-a întâmplat
în apartamentul lui Sîn apartamentul lui Sîn apartamentul lui Sîn apartamentul lui Sîn apartamentul lui S..... - p.15).

Câteva imagini-nucleu se desprind din
aceast` desf`[urare a evenimentelor goale
ale planului concret: este vorba de sora unui
eu, care este mai ales discursiv în aceste
compozi]ii lirice. Duio[ia se degaj` din aceste
versuri, amintind, probabil nu întâmpl`tor,
de tr`irile adolescentului Holden Caulfield:
"vocea surioarei din fa]a cortului care
încearc` s-o l`mureasc` / pe mama s` plece
cu ea în p`dure în c`utarea fructului nepre]uit
/ dac` a]i vedea-o cât de dulce e"... (ce scriace scriace scriace scriace scria
pe m`nu[a de baseball a b`iatului cu p`rupe m`nu[a de baseball a b`iatului cu p`rupe m`nu[a de baseball a b`iatului cu p`rupe m`nu[a de baseball a b`iatului cu p`rupe m`nu[a de baseball a b`iatului cu p`ru
ro[u – m`nu[a de la mâna stâng`. v` mairo[u – m`nu[a de la mâna stâng`. v` mairo[u – m`nu[a de la mâna stâng`. v` mairo[u – m`nu[a de la mâna stâng`. v` mairo[u – m`nu[a de la mâna stâng`. v` mai
aduce]i aminte de el?aduce]i aminte de el?aduce]i aminte de el?aduce]i aminte de el?aduce]i aminte de el? - p.9).

Câinele jacky este o alt` imagine
prietenoas`, func]ionând ca personaj în mai
multe poezii [i s`vâr[ind fapte memorabile:
"e clar c` totul a început cu jacky [i bucur
surprin[i de o / lantern` / în timp ce îngropau
pantoful vecinei". (ce s-a întâmplat înce s-a întâmplat înce s-a întâmplat înce s-a întâmplat înce s-a întâmplat în
apartamentul lui Sapartamentul lui Sapartamentul lui Sapartamentul lui Sapartamentul lui S. - . - . - . - . - p.15)

În partea a doua a volumului starea eului
este una mai coerent`, de[i plasat` con-
secvent în registru minor. Poezia meciulmeciulmeciulmeciulmeciul     se
preteaz` totu[i la o lectur` în cheie meta-
foric`, ludic-amar`, a vie]ii: "jucam ca dis-
pera]ii pasam [i marcam / umbra copacilor
s-a întins peste teren / John l`tra [i nimeni /
nu a observat cînd mingea s-a pierdut în
p`dure". (p.31)

(I) O important` apari]ie în cadrul
colec]iei "Tradi]ia cre[tin`" este primul volum
din cele dou` rezervate primilor autori
biserice[ti, P`rin]i Apostolici,P`rin]i Apostolici,P`rin]i Apostolici,P`rin]i Apostolici,P`rin]i Apostolici, Scrieri,  Scrieri,  Scrieri,  Scrieri,  Scrieri, I, edi]ie
bilingv`, îngrijit` de Adrian Muraru, trad.
Cristina Ciubotaru, Nicolae Mogage, Dan
Batovici, coord., introd. [i note Dan Batovici,
Editura Polirom, Ia[i, 2010, 571 p. Scrierile
acestea de maxim` însemn`tate istoric` [i

teologic` au mai ap`rut în anul 1979, traduse
[i adnotate de P`rintele Dumitru Fecioru în
chiar primul volum din colec]ia "P.S.B." a
Institutului Biblic [i de Misiune al B.O.R.,
fiind reeditate în 1995. Prelucrate atunci dup`
edi]ii franceze, majoritatea din colec]ia
"Sources chrétiennes", textele celor care îi
urmeaz` pe Sfin]ii Apostoli întru consolidarea
gândirii cre[tine sunt acum traduse mai exact
[i puse în paralel cu textul grecesc reg`sit
în recentele edi]ii britanice din "Loeb Classical
Library", beneficiind din plin de enorma [i
complexa bibliografie modern` la obiect.
Chiar dac` sunt foarte diferite [i cu con]inuturi
eterogene, compunerile grupate sub acest
generic au în comun apartenen]a la epoca
Bisericii Primare, din primele dou` veacuri
ale cre[tinismului, fiind totodat` pe deplin
"dreptcredincioase" în fibra lor de adâncime.
A[tept`m cu interes cel de-al doilea volum
al proiectului pentru a ne pronun]a definitiv
[i aplicat asupra oportunit`]ii [i calit`]ilor
sale deja vizibile.

(II) Un frumos [i elegant voluma[ bilingv
este cel semnat de Sf. BonaventuraSf. BonaventuraSf. BonaventuraSf. BonaventuraSf. Bonaventura, DespreDespreDespreDespreDespre
reducerea artelor la teologiereducerea artelor la teologiereducerea artelor la teologiereducerea artelor la teologiereducerea artelor la teologie, edi]ia a II-a,
trad. Horia Cojocaru, note [i comentarii A.
Baumgarten, Editura Univers Enciclopedic
Gold, Bucure[ti, 2010, 126 p. Opusculul
magistrului franciscan, oferit în latin` [i
excelent echivalat pentru cititorul modern,
propune un paideic "arbore al [tiin]elor"
repartizat dup` facult`]ile spiritului, fiind, în
acela[i timp, un tratat despre condi]ia
adev`rului în epoc` dar [i "o expresie a misticii
[i filozofiei subiectivit`]ii de origine
augustinian`". Dup` versiunea bonaventurian`
a lui Gh. Vl`du]escu cu Itinerariul min]ii în
Dumnezeu din 1994, aceast` apari]ie
constituie cea mai însemnat` contribu]ie la
propagarea în spa]iul românesc a operei
subtilului teolog italian de secol XIII.
Prodigiosul medievist clujean Alexander
Baumgarten insereaz` în final un interesant
studiu inspirat de modelul hegelian, intitulat
Ordinea [tiin]elor ca fenomenologie a
spiritului, dezv`luind [i preocup`ri mai vechi
ale unui grup de tineri filozofi autohtoni care,
deja în 1998, încercau situarea "teoretic` [i
istoric`" a Doctorului Serafic [i a operei de
fa]`. Unicul [i nevinovatul lapsus calami al
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Poezia omonim` a acestei p`r]i, no
signal, înregistreaz` semnalmentele unei st`ri
vegetative, a unui eu decerebralizat [i vidat
afectiv. Un dialog între el [i ea, în diferite
etape ale rela]iei, punctând ironic stereotipii
comportamentale [i atitudinale descriu o
banal` sentimental`: " – sim]i ceva? / - nu.
/ - o s` fim ferici]i, a[a-i? Nici nu m` gândesc
c` n-o s` fiu fericit`. / - o s` fim, nu te mai
agita. / promi]i, da?..." (cum e cum e cum e cum e cum e - p.38).

Internetul devine în ultima parte a
volumului, hei, stranger!, mediul în care este
lansat` comunicarea dintre tocilarul
ghe]urilor (aflat cu o burs` la Nordkapp)
[i nevropata voiajor` (aflat` când în Arad,
când în Spania). Fluxul con[tiin]ei celor dou`
euri este articulat într-un limbaj confesiv
(specific coresponden]ei), fa]` de evenimente
exterioare ale fiin]ei. Deasupra acestora se
degaj` exasperarea celui claustrat la polul
ghe]urilor [i u[ur`tatea eului feminin, dornic
mereu de noi aventuri.

Ludicul este probabil nota distinctiv`
a poeziei lui Vasile Leac, în peisajul liricii
actuale, reprezentate de colegii s`i de
genera]ie, refuzându-se prin ]inut` [i con]inut
oric`rei teoretiz`ri, menite s` o defineasc`.
Poetul se joac` în permanen]`: pune punct
înainte de a începe un text, scrie cu litere
mici în majoritatea situa]iilor în care
ortografia ar impune majuscule, respinge
copil`ros punctua]ia, schimb` amuzant
fonturile pentru efectul vizual, insereaz`
imagini [i simboluri. Astfel de artificii
formale, aplicate textului îi confer` acestuia
un caracter voit neserios, ca o revolt`
împotriva rigorilor scriiturii, de[i  o fibr`
liric` autentic` se simte chiar la o singur`
lectur`.

Impresia cea mai puternic` a acestor
poezii asupra cititorului se realizeaz` la nivel
vizual, conexiunile logice pentru formarea
sensului neputându-se realiza pân` la cap`t
aproape niciodat`. Astfel, volumul lui v.
leac este linear, se cite[te dintr-o dat`, cu
bun` dispozi]ie, de c`tre un lector relaxat,
dispus s` recepteze experimente literare
diverse.

LAVINIA IONOAIAcoordonatorului de colec]ie prive[te chiar
numele acesteia, [i anume "Filosofie
medieval`", iar nu "Biblioteca medieval`"
cum apare ea evocat` la p. 6 [i cum se
intituleaz` de fapt seria similar` de la
Poliromul ie[ean, pe care tot domnia sa o
conduce cu rezultate impresionante.

(III) O alt` colec]ie de buzunar
delectabil`, ce-[i propune s` publice frânturi
"ve[nic verzi" din cultura umanit`]ii,
"împletind discursuri din art`, literatur`,
[tiin]ele sociale [i religie" ce s-au constituit
în "pilde ale în]elepciunii tuturor vremurilor",
este cea intitulat` chiar "In nuce". Ea a debutat
cu trei titluri la finele anului curent. Pe lâng`
volumele lui Paul Zarifopol (Din registrul
ideilor ginga[e) [i Adam Smith (Avu]ia
na]iunilor) am remarcat prozele lui XavierXavierXavierXavierXavier
de Maistre, de Maistre, de Maistre, de Maistre, de Maistre, C`l`torie în jurul camerei mele.C`l`torie în jurul camerei mele.C`l`torie în jurul camerei mele.C`l`torie în jurul camerei mele.C`l`torie în jurul camerei mele.
Leprosul din Cetatea AostaLeprosul din Cetatea AostaLeprosul din Cetatea AostaLeprosul din Cetatea AostaLeprosul din Cetatea Aosta, trad. Cristina
Pârvu, Editura All, Bucure[ti, 2010, 154 p.
Fratele mai mic al celebrului gânditor Joseph
de Maistre ne ofer` dou` perle de ingeniozitate
ironic` [i rafinament estetic, prima ocazionat`,
întocmai ca pe vremea Mângâierilor filosofiei
latinului Boethius, de experien]a sa carceral`.
Fraza generic` e gr`itoare pentru modernitatea
unei scrieri din 1794: "Omul vrea s` fie [i
comandant de armat` [i pre[edinte de
academie [i adorat de femei frumose, iar atunci
când le are pe toate, îi pare r`u dup` via]a la
]ar` [i dup` lini[te [i îl invidiaz` pe cioban
pentru stâna pe care o are".

(IV) În spatele titlului oferit de tandemul
de aler]i intelectuali format din Ciprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcanCiprian V`lcan
[i Dana Percec, Teologia albino[ilor,  Dana Percec, Teologia albino[ilor,  Dana Percec, Teologia albino[ilor,  Dana Percec, Teologia albino[ilor,  Dana Percec, Teologia albino[ilor, Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, 198 p., st`
pitit` o solid` experien]` academic` [i
publicistic`. Cei doi tineri universitari
timi[oreni caut` deconectarea de "greul" vie]ii
[i al c`r]ii cu scânteietor aplomb, îmbinând
fronda ultra-post-modernist` cu tradi]ia
satiricei "cor`bii a nebunilor" (stultifera navis)
umplut` dantesc în 1494 de teologul
conservator Sebastian Brandt [i ilustrat` genial
de gravurile lui Dürer sau cu acel Narrenturm
din literatura germanic` pe care [i l-au ales
ca generic al deja clasicizatei cronici eseistice

în duet din "Orizont", similar` ca proiect de
durat` cu cel avansat de Daniel Vighi [i Viorel
Marineasa. Delectabile [i mereu surprin-
z`toare, exerci]iile lor de stil, uimire [i
contestare acerb` se citesc precum înghi]im
periodic pastile doldora de suplimente
alimentare, despre care [tim sigur c` ne fac
bine dar nu în]elegem prea exact în ce fel.
Cam la fel cu catharsis-ul aristotelic, care
oricum e de bine. Un aliment cultural pentru
cerurile gurii [i ale min]ii deprinse cu
condimentele tari.


