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Denisa Toma scrie uneori sub

ireprimabilul impuls interior de a celebra
oameni [i locuri cu [i în care a sim]it adierea
fericirii. Gra]ie tat`lui [i împreun` cu el
descoper` [i face un coup de foudre pentru
Bucure[ti. Din câte am citit, Cu tata prin
Bucure[ti este cel mai generos [i sincer elogiu
care s-a adus Capitalei de vreun ardelean.
Ora[ul, peisajele sale, oamenii, felul de a
vorbi, obiceiurile sunt percepute cu o
disponibilitate total`, cu toate sim]urile, cu
o bucurie plenar` care supravie]uie[te intact`
prin ani. O expresie a evoc`rii care genereaz`
acest gen de bucurie retrospectiv` este simpla
enumerare, aproape incantatorie, a numelor
de str`zi, pie]e, parcuri, în serii pitoresc-
eufonice, cu rezonan]e de poem. Acela[i
procedeu – folosit [i de Mariana {ora în
jurnal – îl reg`sim [i în Via]` parizian`,
evocare antologic`, incluzând [i un excurs
în Provence, unde are revela]ia existen]ei
unor "bucurii care sfâ[ie". Parisul se
dovede[te a fi în cele din urm` "o stare de
spirit" la care are acces [i datorit` st`rii "de
a fi împreun`" cu ni[te minuna]i prieteni
francezi. Dar, pe de alt` parte, [i gra]ie
împrejur`rii c` de mult cuno[tea [i iubea
Parisul livresc. Pe care are acum privilegiul
s`-l reg`seasc` în lungile-i deambul`ri care
o transport` într-o stare de beatitudine: "“…‘
m` simt ca acas`, totul îmi este familiar,
trec`torii se plimb` degaja]i, timpul pare
c` a stat în loc, o stare de lini[te mi se a[eaz`
în suflet pentru foarte mult` vreme." Este,
de altfel, un fenomen firesc: omul cult nu

ÎNTOARCERI…
se simte nic`ieri str`in.

Cel de al doilea sentiment de care amin-
team mai sus, mai complex acesta, ambiguu,
de cele mai multe ori inefabil, este generat
de starea de a[teptare. A[teptarea unei scri-
sori (eventual cu amânarea deschiderii ei
pentru a prelungi voluptatea a[tept`rii), a
unei fiin]e iubite sau detestate, a ceva incert
ce trebuie s` vin`, în fine, a[teptarea ine-
xorabilului sunt ipostaze ale aceleia[i st`ri
care umple vie]ile. Tema a dezvoltat-o magis-
tral Sándor Márai în romanul Lumân`rile
ard pân` la cap`t. O reg`sim [i la Denisa
Toma, mai cu seam` ca temei al prozelor
sale de fic]iune. Toate personajele prota-
goniste a[teapt` aici ceva. Ceva ce nu mai
vine. Iar r`stimpul a[tept`rii, care se încarc`
treptat cu o tensiune tragic`, e umplut cu
evoc`ri, cu "întoarceri în timp", în care per-
sonajele str`bat acelea[i itinerarii afective
[i tr`iesc la fel de pasional ca [i autoarea
în prozele ei autoreferen]iale. Iar ceea ce
în]elege prin "întoarcere în timp" o spune
Denisa Toma îns`[i: "“…‘ impregnarea cu
senza]iile pe care le-am avut atunci [i acolo.
Iar cu acest ™atunci [i acolo¤ ne putem juca:
este ca jocul cu m`rgelele de sticl`."
Într-adev`r, un captivant [i, în egal` m`sur`,
tulbur`tor joc cu m`rgelele de sticl` este
în întregul ei aceast` carte pe cât de sagace,
pe atât de solicitant` emo]ional.
_________________

Dana Gheorghiu, Pesta (roman),
Timi[oara, Ed. Brumar, 2009.

Denisa Toma, Lacrima dintre gene,
Timi[oara, Ed. Eubeea, 2009.

(I) O necesar` variant` renovat` a c`r]ii
savantului ardelean Zenovie Pâcli[anu, Zenovie Pâcli[anu, Zenovie Pâcli[anu, Zenovie Pâcli[anu, Zenovie Pâcli[anu, Isto-Isto-Isto-Isto-Isto-
ria cre[tinismului anticria cre[tinismului anticria cre[tinismului anticria cre[tinismului anticria cre[tinismului antic (edi]ie de pr. Dr.
Ioan Tîmbu[, Editura Galaxia Gutenberg,
Tîrgu-L`pu[, 2009, 493 p.) apare la peste
[apte decenii de la prima ei publicare. Preot
greco-catolic cu studii vieneze, membru
corespondent al Academiei la 33 de ani,
director general în ministerele cultelor [i
al externelor [i prelat papal, importantul
istoric interbelic nu a dorit s` ofere înc`
"un manual pentru academiile noastre
teologice" [i nici o lucrare dedicat` exclusiv
speciali[tilor, "ci doar cititorilor cul]i, doritori
s` cunoasc`, dintr-o expunere limpede [i
sintetic`, marile linii esen]iale ale evolu]iei
institu]iilor creatoare ale civiliza]iei umane
moderne". Dezvoltarea cre[tinismului primar
este descris` coerent, cu date bibliografice
ale momentului, pân` în veacul al VII-lea,
insistând asupra institu]iilor ecleziastice
emergente, asupra ereziilor dizolvante dar
[i a personalit`]ilor formatoare. E o
recuperare onorant` pentru opera [i statura

impozant` a unui c`rturar de elit` care este
cinstit ast`zi [i ca martir cre[tin modern,
r`pus de temni]ele comuniste în anii '60.

(II) S-a finalizat [i cea de-a doua
versiune româneasc` a scrierilor lui Plotin,Plotin,Plotin,Plotin,Plotin,
OpereOpereOpereOpereOpere, vol. III, trad., studiu [i note Andrei
Cornea, Humanitas, Bucure[ti, 2009, 408
p., una ordonat` dup` criteriul cronologic
al redact`rii tratatelor filozofice respective,
conform listei întocmite înc` din vechime
de Porfir. Este o complinire binevenit` a
edi]iei bilingve clujene, ap`rut` între 2003-
2007 la Editura Iri, ce a preferat formula
sistematic` tradi]ional` a Enneadelor,
precedat` de porfiriana Via]` a lui Plotin.
Andrei Cornea ne d`ruie[te în schimb [i
un concentrat studiu consacrat "dificilei
metafizici plotiniene a Materiei [i R`ului
primordial". N`d`jduim doar ca [i al]i
gânditori greco-latini de referin]`, laici sau
biserice[ti, ignora]i total de speciali[tii no[tri,
s` aib` pe viitor parte m`car de o unic`
traducere autohton` înainte de a beneficia
de dou` versiuni explicit concuren]iale.

(III) O serie incitant` pe care am
descoperit-o de curând este "La limita
cunoa[terii", cola]ionând lucr`ri de
popularizare avântat` despre feng-shui,
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astrologie, mantic`, autocunoa[tere. Nu m`
pronun] despre toate apari]iile eclecticei
colec]ii, dar mi-a atras aten]ia BrianBrianBrianBrianBrian
Haughton, Haughton, Haughton, Haughton, Haughton, Istoria secret`. Civiliza]ii pierduteIstoria secret`. Civiliza]ii pierduteIstoria secret`. Civiliza]ii pierduteIstoria secret`. Civiliza]ii pierduteIstoria secret`. Civiliza]ii pierdute

[i mistere str`vechi[i mistere str`vechi[i mistere str`vechi[i mistere str`vechi[i mistere str`vechi, trad. Julia Kretsch,
Polirom, Ia[i, 2009, 400 p., ca o bun`
introducere în "misterologia" str`vechilor
enigme ale umanit`]ii. Autorul, arheolog
[i organizator al unor notabile târguri de
art` [i antichit`]i, vizez` o virtual`
enciclopedie ilustrat` a tainelor [i
controverselor cicvilizatorii din trecut [i
prezent, pe un ton de conversa]ie distins`,
proprie mediilor academice britanice. Locuri
misterioase ca Stonehenge, Petra, El Dorado,
Nazca, artefacte inexplicabile precum
Sfinxul, Giulgiul din Torino, manuscrisele
de la Marea Moart`, calendarul maya[ dar
[i personaje ciudate ca Tutankhamon, Arthur,
amazoanele sau regina din Saba î[i g`sesc
formul`ri analitice moderne sub genericul
de "hidden history", într-o carte lejer`
conceptual dar competent` [i foarte pl`cut`
la citit.

(IV) Indiscutabil` reu[it` a genului este
enorma carte a lui Manfred Kühn, Manfred Kühn, Manfred Kühn, Manfred Kühn, Manfred Kühn, Kant. OKant. OKant. OKant. OKant. O
biografiebiografiebiografiebiografiebiografie, trad. C. E[ianu [i D. E[ian,
Polirom, Ia[i, 2009, 470 p. Pare incredibil
(dar cu atât mai reconfortant) cum un travaliu
erudit de cercetare, întins pe câteva decenii
[i continente, poate schimba din temelii
noianul de prejudec`]i, legende [i cli[ee ce
compuneau via]a marelui filozof german.
Reconstituind minunat anturajul kantian [i
mediul s`u intelectual, profesorul de la
Marburg [i Boston     schi]eaz` imaginea unui
gentleman made in Königsberg, mai degrab`
riguros ca tipicar, deopotriv` dasc`l adorat
[i protagonist fermec`tor al vie]ii sociale,
interesat de curentele ideologice ale vremii,
fascinat de cultul geniului dar [i de ideile
revolu]ionare franceze. Aparatul critic este
impecabil, notele suficiente, cronologia util`
iar "lista personajelor" din debut o g`selni]`
de imitat, care confirm` voca]ia
scriitoriceasc` a înv`]atului monograf.
Plutarh [i Cornelius Nepos pot fi mândri
de calitatea ultimativ` atins` dup` dou`
milenii de genurile "vie]ilor paralele" [i ale
"biografiilor b`rba]ilor ilu[tri" pe care le-au
impus în antichitate.


