
Volumul lui Florin Partene, reverenţa
(Editura Vinea, 2007) e populat de reveriile
autiste ale unui solitar care percepe lumea

ca printr-o uşă capitonată, iar poemele sale trans-
criu mişcările retractile ale unei sensibilităţi total
lipsite de apetenţă pentru filmul cenuşiu şi sordid
al cotidianului, ce îşi inventează o „cameră obscu-
ră”, un spaţiu securizant, adăpostindu-se, cu o
voluptate suspectă, în mijlocul propriilor sale fan-
tasmagorii: „nu am camera mea/ dar camera
noastră miroase pustiitor/ de fiecare dată când
intru la noi/ oasele-mi rămân împlântate în
carne// o zi în camera noastră ţine cât vrem/
bem zaţuri lungi fără să fumăm/ căci zgomotul
fumatului/ face rău fumului// în camera noastră
e linişte/ în noi scrumul şi somnul pe cuie/ atun-
ci orice oră ar fi/ noi ştim că e noapte”. Asistăm
astfel, pe parcursul volumului, la aventurile unui
spirit evazionist, care încearcă să se plaseze (vorba
lui Baudelaire) „oriunde în afara realului” şi invo-
că adesea (fără a fi, ca Radu Vancu, un „enciclo-
pedist al alcoolului”) combustiile în etil, ce încăl-
zesc ţesuturile şi potenţează pulsiunile unei vitali-
tăţi problematice: „desfac vinul şi cel mai tare îmi
doresc/ să nu fiu singur şi beat/ cu o mână în
somn/ un pumn roşu îmi deschide pieptul/ şi-o
minte cristalină/ îmi numără orele de stat într-un
pat// la ce să mai vii pe la mine/ vinul meu nu
te place/ el singur mă încurajează destul// gându-
rile moi şi pufoase/ papilele se desfac ca un covor
roşu/ pe care merge un cap/ sunt singur desfac
vinul/ şi cel mai mult îmi doresc/ să nu fiu sin-
gur şi beat// nu mai îmi fac nici un fel de iluzii/
când ies din casă/ ies cu două perfuzii”. 

Somnul şi visul (alte teme predilecte ale lui
Florin Partene) posedă în schimb proprietatea de
a sublima percepţiile, golindu-le de materia grosie-
ră a visceralităţii, astfel că textele poetului se con-
vertesc uneori în graţioase exerciţii de levitaţie: „o
singură dată am văzut toate zilele/ ca pe un fir
de lumină sub uşă// de atunci în fiecare noapte
pândesc/ lumina e tot mai puţină/ dar eu mestec
atât cât mai e// dimineaţa înghit întuneric moale/
ca spatele tău/ când prin somn sunt treaz/ şi vin
de pe hol// toţi suntem o pulbere fină/ şi din
delicateţe/ plutim în lumină”. Chiar şi atunci
când au o evidentă coloratură erotică, visurile din

cartea lui Partene evocă aspectele diafane ale
materiei, răceala şi transparenţa acvaticului, pen-
tru ca în final însă, filmul oniric să fie supus, pe
linia faimoasei „ironii romantice”, deriziunii sar-
castice şi nimicitoare: „picătură cu picătură/ la
picioarele mele marea verde/ cu pajişti răcoroase/
marea care creşte şi se sărează din mine/ direct
din măduva oaselor// cu degetul mare fac valuri/
cu mâna stângă crestez mai adânc/ o femeie de
valuri îmi dă de băut sărutul ei/ alta vine şi îmi
arată bărcuţa/ o ţine între picioare la fel ca mine/
mă pune să aleg şi mă prefer/ am marea mea cu
nuferi/ şi cu femei care nu transpiră// mă tre-
zeşte durerea/ pun sângele la loc/ mă pansez/ şi-
mi beau mai departe berea”. Căci erosul se numă-
ră, la rândul său, printre formele de evazionism
pe care poetul le experimentează cu obstinaţie; el
imaginează ceremonialuri erotice pline de stranie-
tate, invocă fantasmele feminine, dar acestora le
urmează mereu rictusul demistificator, care anu-
lează brusc, printr-o asociaţie de cuvinte puţin
previzibilă, visul şi poezia, aducându-le la numito-
rul comun al trivialităţii abjecte şi transformându-
le în caricatură: „în toiul nopţii/ aşteptăm să vină
noaptea/ la toate mâinile/ cu o lumină zglobie/
ca un clitoris pus pe căpătuială// în toiul nopţii/
vedem cu toate jucăriile/ o uşă capitonată cu
ţinte de bere// în toiul nopţii ştim:/ încăperi aeri-
site sunt şase/ unde ne numărăm fericiţi/ circum-
voluţiunile de pe boaşe”. 

Aceleiaşi metamorfoze îi este supusă şi parte-
nera, aievea sau imaginară, care devine o colecţie
grotescă de piese anatomice sau, pur şi simplu,
absenţă, erotismul convertindu-se în autoerotism,
într-o copulaţie hilară cu golul: „sub mine nu e
nici o femeie/ dar eu mă zbat de plăcere/ ca
şobolanii în bere// nici alături/ nici sânge de altă
nuanţă/ doar eu/ care sub un tricou verde/ cu
fermoar fals/ sunt o maşină cu tuburi de bam-
bus/ prin care trece nepăsătoare/ (ca şobolanii
prin bere)/ cea mai fină picătură// sub mine nu e
nici o femeie/ dar eu stau ţintuit/ ca şobolanii în
bere”. Fiindcă adevăratul infern sunt, la Florin
Partene, stările de „trezie” care îl împiedică să-şi
ducă fantazările până la capăt, excesul de lucidita-
te care funcţionează ca un instrument medieval

de supliciu, sfâşiind mereu cu sadism pelicula
policromă a reveriei.. E vorba de luciditatea dispe-
rată a bufonului care şi-a pierdut orice iluzie pen-
tru că a privit neantul în ochi, astfel că personajul
liric va împrumuta tot mai frecvent masca arlechi-
nului sau a saltimbancului, în timp ce „camera cu
fantasme” nu întârzie să se transforme în arenă
de circ: „tocmai astăzi nu mi se întâmplă nimic/
în plămâni aer stătut/ în inimă camere goale//
mă ridic să provoc// fac de toate/ fac giumbuşlu-
curi fac tumbe/ şi chiar mă distrez/ împărţindu-
mi trupul/ în mai multe umbre”. 

Tocmai această dispoziţie spre bufonada deza-
buzată îl disociază pe Florin Partene de spiritele
fantaste ale grupului 2000 (Dună, Coman,
Komartin, etc.), apropiindu-l în schimb de „umo-
riştii” de felul lui Constantin Acosmei. Fiindcă
autorul reverenţei e înainte de toate un demistifi-
cator ce demontează cu ingeniozitate toate clişee-
le poetice consacrate, operează treceri spectaculoa-
se de la poetic la antipoetic, are vocaţia umorului
negru (chiar dacă nu la cotele paroxistice din tex-
tele lui Acosmei) şi a caricaturii groteşti. Îi aştep-
tăm cu interes evoluţia. 
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Octavian Soviany

Camera obscurã a arlechinului

Titlul articolului scurtează pe cel al unei cărţi
aparte, Jarul din zăpada sclipitoare – revede-
ri cu Noica (Ed. Limes, 2009), de Gabriel

Petric. Interesantă de la coperta albastră, la ultima
pagină, cartea este un mozaic despre prietenie,
despre o anumită opţiune spirituală şi chiar exis-
tenţială. Tot aşa e alcătuită: pagini de jurnal şi
articole, confesiuni şi corespondenţe, inserturi liri-
ce şi dialoguri. Într-un fel, modelul rămâne
Jurnalul de la Păltiniş al lui Gabriel Liiceanu, dar
volumul lui Gabriel Petric nu e o palidă copie, cât
confesiune despre un alt moment şi diferit organi-
zată. Iată povestea: doi studenţi la literele clujene
în anii 1975 – 1978, îşi descoperă afinităţile cultu-
rale, spirituale şi aşa se leagă o prietenie exempla-
ră (îi cunosc bine!): Gabriel Petric şi Marius Iosif
sunt numele lor. Amândoi sunt admiratori ai gân-
ditorului de la Păltiniş, Constantin Noica. Ajung
tineri profesori, primul – prin Munţii Apuseni, al
doilea – pe lângă Sighişoara natală. La vremea

aceea se decid să-l caute pe filosof la Păltiniş. În
februarie 1981 reuşesc să-l întâlnească şi să discu-
te, să-şi prezinte preocupările şi să asculte îndem-
nurile maestrului;

Noica le solicită să înveţe greacă şi germană şi
să-i citească pe Platon, Aristotel, Kant, Hegel, să
abandoneze frivolităţile, muzica – Petric, accentul
pe poezie, nu pe filosofie – Iosif. Povestea “reve -
derii” (a tuturor celor şapte, de fapt) e captivantă,
Gabriel Petric are simţul proporţiilor şi distanţa
necesare unei naraţiuni fluente, în care e loc şi
pentru seriozitate, dar şi pentru bonomie; con-
tabilizează destul de scrupulos fragmente de dia-
log, afirmaţii ale filosofului, fie că sunt rostite în
camera sa, fie în restaurantul unde servesc masa.
Pescuiesc aici una care spune şi altceva despre
celebrul antrenor cultural:

“Să fiu sincer – spune la un moment dat - , eu
am făcut filosofie deoarece nu am fost în stare de
altceva, de altă creaţie. Dacă puteam, mă ocupam

de pictură sau de muzică. Nefiind în stare de
acestea, m-am retras în filosofie.” (p.24). Urmează
alte revederi cu Noica, fie în tandem, fie cu alţi
admiratori ai lui Noica, pe care Gabriel Petric îi
cunoaşte (sau recunoaşte) de la Traian Ştef şi
Dorin Ştefănescu, Emil Hurezeanu şi Virgil
Mihaiu, la Virgil Diaconu şi Mihai Carataş. Peste
tot – să nu uităm că suntem în sumbrii ani ’80! –
idei, gânduri, atitudini generoase, dintr-un under-
ground cultural ornat cu izbânzi şi eşecuri. Nu
sunt un “noician” (fie şi pentru că filosoful,
notează autorul, “Caragiale nu înseamnă nimic
pentru el.” – p. 43), dar cartea lui Gabriel Petric
convinge! Nu atât despre celebrul filosof de la
Păltiniş, dar în legătură cu o parte din atmosfera,
complicată!, a anilor ’80, cu opţiuni şi atitudini,
care astăzi, par “file de poveste”.

Jarul din zăpada sclipitoare este o încântătoare
poveste pentru cei mari! Compusă cu răbdare şi
măiestrie de Gabriel Petric, şi pentru „noicieni”
fervenţi, şi pentru cei altfel – precum subsemna-
tul!
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