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DA-DA-DÁ(dada).

Metoda dada şi jocurile copilăriei

Jocuri de cuvinte şi de idei.
Vorbirea de-a-ndoaselea sau
Marea Inversiune

Nicolae SILADE

Despre semnul biruinței,
liniuţa de unire dintre
oameni, dintre oameni
şi Dumnezeu
E uimitor cum marile spirite se întâlnesc
întotdeauna în drumul lor spre cunoaștere,
dar și mai fascinant mi se pare modul în
care se reflectă nivelul la care a ajuns fiecare în opera sa. Citind interviul pe care noua
noastră colaboratoare, Diandra David, i l-a
luat maestrului Oravitzan, considerat pictor
al luminii, care transformă lumina în iluminare, mi-au venit în minte ultimele cuvinte
ale lui Goethe: „Mehr Licht!” (Mai multă lumină!), dar și versurile lui Odysseas Elytis:
„da timpul înaintează drept iar dragostea
vertical/ și ori se rup în două ori nu s-au întâlnit niciodată”. Bineînțeles că pot fi date
multe alte exemple, dar aș vrea să mă opresc
la versurile lui Elytis, pentru că el vorbește
aici despre întâlnirea dintre orizontalitatea
lumii (timpul) și verticalitatea ei (dragostea), iar această întâlnire este crucea, semnul
biruinței (in hoc signo vinces). La fel, Silviu
Oravitzan vorbește despre cruce, despre centru, despre liniuţa de unire dintre oameni,
despre liniuţa de unire dintre oameni şi
Dumnezeu. Dacă liniuţa de unire dintre oameni este, bineînțeles, orizontală, liniuţa de
unire dintre oameni şi Dumnezeu nu poate
fi decât verticală. Iar întâlnirea dintre acestea două este crucea, văzută ca un centru al
lumii, ca o iluminare. Crucea, acest semn al
biruinței, cum a intuit împăratul Constantin cel Mare, este așadar locul de întâlnire
al umanului cu divinul, este victoria luminii
asupra întunericului, victoria vieții asupra
morții. Dacă orizontalitatea lumii, care este
temporală, nu ne oferă perspective prea favorabile, salvatoare nu poate fi decât verticalitatea ei, care este veșnică. „De o sută de ori
câte zece/ am coborât pe întunecatul drum
ce duce spre lumină,/ și de tot atâtea ori am
urcat din/ întuneric spre lumină cu forțe și
puteri reînnoite”, spune Toth în cartea sa. (s.
m.). Adică, lumina este și jos, și sus, nicidecum pe orizontală. Trebuie doar să o căutăm,
fie coborând cât mai des și mai adînc în lăuntrul nostru, fie urcând, cât mai des și mai sus,
spre Dumnezeu, care este însăși înălțarea.

Am pornit la drum cu acest articol prin refrenul unui cântec de
prin anii 70-80 (secolul XX), dar
cu viză directă asupra defunctei
mişcări DADA, de bună seamă. Iar
dacă tot este să facem o călătorie
în timp – (ano)timpurile dadaiste
– m-am gândit să evoc aici jocurile
copilăriei noastre, care avea ceva şi
ea, pasămite, din copilăria universală; cât şi din
copilăria Poeziei. Amintesc aici şi acel cântec
al copilăriei, evocat şi cu alt prilej: Patamupatamu anapiloto/ Iovola iovola samaioto/
Tentivela-tentivela samaioto... Nu?
Limba lui are o rezonanţă interesantă: parcă
ar fi neo-elenă, espent(in)o, atlantidică... Tot
la fel, exprimarea abruptă – o triplă afirmaţie
– dadada, din vorbirea (mai ale a) femeilor
sună şi ea a refren „dada”.
Da, dar mai aveam noi şi un alt bun obicei.
Să întoarcem pe dos proproziţiile. Mai întâi
tata ne-a surprins cu exprimări inversate: Nu
stinge cu-be (becu); Nu face stii-pro (prostii);
aprinde cu-fo... Asta ne-a provocat pe noi să
facem o invenţie. Noi înde noi, dacă voiam
să spunem, spre un exemplu: Aprinde becu,
ziceam Beculeşte aprinsu. Sau, dacă voiam
să zicem, mamă, ai desfăcut bomboanele?,
spuneam: ai bombonit desfăcutele?... (Şi azi,
învârtindu-mă prin casă după ochelari mai
bombăn în barbă: Na, că iar am ochelărit
pierduţii.) Rostirea dada este şi ea cam tot
aşa ceva: Marea Inversiune. - Vine în această
ordine de idei - Ordinea cuvintelor, însă
nicidecum cea a lui Nichita! Pentru că pe
lume există dezordine ordonată, dar şi ordine
dezlânată!
Noi ne mândrim că Tristan Tzara - „Trist-înŢară” - e unul de-al nostru; şi pe bună dreptate:
e de la noi din ţară. E tatăl dadaismului mondial dar, în efect, n-a alăptat prea mulţi prunci
cu laptele poeziei sale. Sau, oricum, aceia au
cam sucombat pe traseu, pe când alte stiluri
poetice au înflorit şi s-au dezvoltat. Tristan
Tzara este un făcător de poezie/orfevrier,
mare meşter, iar nu poet în sensul obişnuit al
cuvântului, cel cu care am fost obişnuiţi noi,
cititorii obişnuiţi. Să-mi fie iertate strabismul
estetic şi neghiobia bătrână, dar sunt de părere
că - spre doar un exemplu - toate volumele
lui Geo Bogza din etapa avangardistă nu trag
în balanţă cât ORION, poemul care dă titlul
volumului: o capodoperă demnă să figureze
în orice antologie, din sistemul solar sau din
galaxie.

să ne convingă că albul e negru şi
viţeversa (ca-n jocul acela stupid
care se practica odinioară prin gări
și autogări, numit „alba-neagra”).
Dar ce aş vrea să accentuez eu
aici? Să mă dau singur de gol ca
slab receptor poetic, că n-am câtuşi
de puţin habar despre ce este - şi
cu ce se mănâncă - ceea ce numim
obişnuit Poezie? N-am să mă laud
că o vreme „am mâncat poezie pe
pâine”, că nimeni din cititorii mei
tineri de azi nu m-ar crede. Sau, în
tot cazul, n-o să le pese. Vin să mărturisesc doar, cu sinceritatea de care sunt capabil, câteva nedumeriri mai vechi sau mai noi.

Remus V.
GIORGIONI

„Poate că n-ar
trebui să privim
literatura doar ca
pe o disciplină
academică,
de predat în
universităţi; ca
artă, ea este şi un
„bun de consum”,
destinată marelui
- sau mai micului
- public. Privind-o
astfel, o privăm
de virtuţile ei
princip(i)ale, de
rolul major pe care
îl are de jucat.”

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate de maestrul Silviu Oravitzan

Virgil Diaconu şi tzara poeţilor.
Copilăria noastră şi-a Poeziei
Colegul şi prietenul nostru Virgil Diaconu –
poet în toată puterea cuvântului – are obiceiul
să cultive şi critica de poezie. De la înălţimea
soclului dumisale de poet, el face remarci deseori pertinente cât priveşte poeţii şi poezia.
(Îl evocăm aici, în sprijinul demersului nostru,
pentru că tocmai citirăm pe undeva – prin
vastul ocean al revuisticii literare – analizele
sale legate de avangardistul T.Tzara. Dar nu-l
putem acuza de criticism, fiindcă el descrie
poezia aşa cum o simte – cum o poate simţi un
poet. Uneori mai şi exagerează, dar cu măsură.
Nici într-un caz în cazul acesta!)
În altă ordine de idei (eminamente aceeaşi), citim în „România literară” despre experimentul unui matematician de profesie,
legat de poetica lui Virgil Mazilescu; experiment care i-ar dovedi acesteia lipsa de inteligibilitate dpdv al unei gramatici obişnuite.
Nu că (nucă!... Analiza dumisale se potriveşte
ca nuca în perete) i-am da dreptate, Doamne
fereşte! Dacă nu-l cheamă (şi) Dan Barbilian,
nu e de-al nostru. Dar se cade să stăm puţin
şi să judecăm: să stăm strâmb şi să judecăm
drept. Avangarda istorică a devenit istorie,
rămânând într-o tristă ariergardă. Sau, spus
pe şleau: a rămas de căruţă. Dar V.M. este un
produs de vârf al urmaşilor ei, o mare reuşită.
Ne cerem scuze înaltei noastre critici – High
Criticism – dar mai trebuie, din când în când
să (re)prezentăm şi opiniunile publicului cititor; atât cât mai este: se binecunoaşte că
acesta scade de zor. Un cititor obişnuit crede
adesea că profesioniştii criticii de poezie vor

Limba „spargă” şi spargerea limbii.
Dar ce mai rămâne la spartul târgului?!

Aveam 20 de ani când a a apărut volumul
Ninei Cassian în care erau incluse şi cele patru
celebre poeme în „limba spargă”. Regretatul
Ştefan Cazimir, în calitate de maestru al limbii
române, găseşte că aceste scrieri care au...
spart, la vremea lor, exprimarea canonică şi
gura târgului s-ar supune regulilor generale

ale limbii române. Aşa o fi. Dar poeta însăşi
s-a resemnat şi n-a mai recidivat în limba
unui popor inexistent. Aşa că sparga s-a
spart (= evaporat). Tot la fel ca încâlceala
genial-angelică a dadaiştilor şi a unor-altor
avandardişti.
Poate că n-ar trebui să privim literatura
doar ca pe o disciplină academică, de predat
în universităţi; ca artă, ea este şi un „bun
de consum”, destinată marelui – sau mai
micului – public. Privind-o astfel, o privăm
de virtuţile ei princip(i)ale, de rolul major
pe care îl are de jucat. Dar parcă îmi vine să
dau şi un exemplu – care ar fi cu zecile: De
ce oare – qua de causa! – are Joyce mult mai
puţini cititori decât Kafka? Cu toate că se
bucură cam de aceeaşi cotă valorică: amândoi
sunt mari scriitori. Lărgim paranteza înspre
receptarea limbii: Cum poate respectabilul
(onorabilul..., că e cam bătrân! Din fericire,
„îmbătrânind” pe hârtie, „întinereşte” totuşi
pe net, ca dexonline) DEX să aplice pluralul
de la substantivul creier, prin... creieri?! Cum
zicem: „Cel două mari creiere ale naţiunii
sunt... xy”, sau cei doi creieri... (pané)?
*
Compara cineva viaţa noastră literară cu un
soi de picnic cultural: lumea iese la o cafea
sau la iarbă verde şi schimbă opinii. Mai face
schimb de cărţi, de reviste – mai câte-o vestepoveste, altfel zis bârfă literară. Că „prietenia
literară e ca gripa aviară”, cum glumeam eu
cândva cu prietenul Gh. Secheşan, înainte de-a
apărea o şi mai mare calamitate, pandemia de
azi. Asta este tendinţa: literatura a început să
devină o societate închisă, un club de iniţiaţi.
Un soi de veselă masonerie-pe-hârtie. Aşadar,
într-o concluzie a concluziilor (cum ar spune
un năzdrăvan: „mă duc să pun un săpun la
baie”): nu că zic, dar vreau să spun...
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Un interval: I. Negoiţescu - Radu Stanca

Cât de bine cunoaştem şi înţelegem
„adevărurile literaturii”? Timpul şi
adevărul paginilor de memorialistică?
Uneori surprinzătoare. Poate cel mai
„viu” interval este al Cerchiştilor: al
Cercului literar de la Sibiu şi al liderilor
lui. Volumul de memorialistică Straja
dragonilor (primele două capitole au
apărut în 1992 în revista Dialog din Dietzenbach) evocă anii de formare a unui
homosexual. A unui cărturar care creşte
„altfel”. Nici un autor din literatura

tice. Momentele grave ale ţării, angajările
politice sau intelectuale sunt aşezate în
imediata apropiere a unor evenimente
homoerotice. Întâlnirile trupeşti, contactele cu celălalt – un celălalt care este
mai întâi trup – aparţin unei expansiuni sărbătoreşti: sunt reţinute ca evenimente fericite ale devenirii şi definirii
fiinţei. Trezirea simţurilor pare chiar
mai importantă decât istoria pe care o
traversează tânărul intelectual. Dar… nu
sunt independente. Când se angajează în

poeme în proză
montana (III)
noaptea în munţi nici nu ştii dacă te afli în munţi sau în cer
şi noaptea în munţi e ca noaptea începuturilor lungă şi rece
ca un râu ce străbate paradisul gol şi nu ştii dacă e letea de
altădată dacă e primul izvor şi nu ştii dacă te naşti din ape
sau mergi peste ele ca maimarele zeilor ca un mare mister
să locuieşti în munţi în muntele sfinţilor cu sfinţii muntelui
în grota albastră în grota haiducilor în hoteluri de lux afrodita
minerva diana şi hera şi dacia şi roman şi hercules şi ferdinand
să locuieşti în munţi ca-n tine însuţi ca şi cum ai locui în timp
şi în afara timpului ca şi cum ai locui întreagă istoria lumii

par absurde: el pare făcut pentru aşa ceva.
Primul moment grav, de o gravitate
ce se cere mărturisită, primul moment
de excludere este cel în care trebuie să
abandoneze Clujul:
„Destrămarea ţării, a cărei imagine geografică mi se părea de ordinea naturii,
căci cu ea mă născusem şi nu cunoscusem alta, această ciocnire atât de fatală,
atât de pustiitoare, cu istoria altora (fiindcă dacă nu ne bătusem, nu mai era istoria noastră) a căscat în subconştientul
meu o prăpastie existenţială, abia astăzi
mai lesne de conceput. Din ce cauză se
ajunsese la catastrofă?”
Capitolul de amintiri în care I. Negoiţescu încearcă să explice de ce a intrat
în mişcarea legionară se numeşte Straja
dragonilor. Într-un fel, autorul încearcă
să explice aici de ce mișcarea a luat amploarea pe care a luat-o. De vină a fost
iresponsabilitatea celor care au acceptat
destrămarea României Mari:
„Umilinţa suferită avea să aibă consecinţe fatale pentru sufletul naţiei. A nu fi
luptat nici în răsărit, nici în apus, la momentul în care ceea ce este eroic şi tragic
trebuie să-şi spună cuvântul, aveam să o
plătim scump, în straturile morale, vreme de generaţii.”
Abandonarea fără luptă a Basarabiei şi
Bucovinei, a Ardealului, părăsirea României Mari, ţară în care tânărul vedea chiar
ordinea imuabilă a lumii, condamnarea
la „exil” avea să lase urme în devenirea
cărturarului. Dacă statutul său erotic nu
îl desparte de lume - trăieşte şi se exprimă ca o fiinţă naturală, aparţinând Ordinii celei mai înalte cu putinţă - fisura
geografică îl face să ia atitudine. Momentul legionar pe care scriitorul îl va privi
mereu cu o vie curiozitate, i se pare legat de componenta eroică, refuzată de
România anului 1940. De bărbaţii politici ai acelui moment tragic. Primul exil
al lui I. Negoiţescu nu e legat de statutul
său homoerotic, ci de statutul său de
cetăţean al României Mari. El încearcă
a sincroniza toate ambiţiile omului şi ale
cărturarului.
Între versurile din tinereţe ale lui Radu
Stanca a fost descoperit un Poem închinat lui Ion Negoiţescu: „Prietenul meu
Ioan Negoiţescu/ E-o stranie făptură

coastă-n trupul omului rebel”. Poezia a
apărut în revista „Argeş” (Piteşti) 1970,
şi aparţine tinerilor prieteni Radu Stanca - Ion Negoiţescu care aşează, ca şi corespondenţa lor, în prim plan, „temele
esenţiale”:
Ce se întâmplă după ce Universitatea
se întoarce la Cluj? Ce se întâmplă la
Sibiu, după 1945? În Prefaţa volumului Radu Stanca, O sută şi una de
poezii, Ioan Radu Văcărescu arată că
Radu Stanca a fost uitat. „Am avut ocazia, în anii din urmă, să stau de vorbă cu
mai multe personalităţi ale teatrului sau
ale literelor, active în Sibiu prin anii 50 ai
secolului trecut... Desigur, Radu Stanca
era membru al Uniunii Scriitorilor în Filiala regiunii, de care aparţinea Cenaclul
raional... literaţii de atunci ai oraşului, ca
şi mai tinerii din anii 60 habar n-aveau că
sunt concetăţenii unui mare poet român.
Abia după 1965....”
După 1965, „Cercul de la Sibiu” va
intra în actualitate, cu criticii, poeţii,
eseiştii lui. Trăim o adevărată „schimbare a literaturii”. Ioan Negoiţescu va
da tonul transformărilor, împreună cu
Nicolae Balotă: „Versurile lui Radu Stanca sunt, înainte de toate, rodul victorioaselor lupte ale tinereţilor unui poet care
şi-a descoperit curând locul privilegiat al
vocaţiei sale. Loc delimitat, într-o geografie spirituală, Sibiului. Un Sibiu fabulos, burg medieval, în care un dublu romantic al poetului urcă tăcut, cu mâinile
la spate, îngusta stradă Fingerling, cu
scări şi culoare obscure, care-l înghit dintr-unul într-altul, cetatea în faţa căreia
un cneaz valah auzea, de dincolo de ziduri,
„un cor dumnezeiesc, plin de mister”.
Dar nu numai „cei din Cerc” scriu cărţi
despre Radu Stanca şi Cercul de la Sibiu,
ci şi cei mai tineri. „Situaţia de la care
pornesc poeziile lui Radu Stanca este, pe
faţă sau mascat, situaţia omului în faţa
morţii, răspunsul fiind al curajului neînvins – privirea care se împăienjeneşte
evocă bogăţia luxuriantă a decorurilor,
(...) Eleganţa cinică şi provocatoare este

medievală,/ În ochii lui un ev întreg s-ascunde/ Şi-o-ntreagă frumuseţe autumnală - // Molatic ca o pasăre pe gânduri/
Păşirea lui e-o calmă legănare - / În urma
lui cad trene, rânduri, rânduri, / Şi tainice comete sublunare//...// Iubeşte-l pe
prietenu-mi, moarte!/ Uită-l în lume numai cât ar şti,/ Nu pentru cei de-acum,
să scrie-o carte/ Ci pentru blestemaţii
lor copii.// Iubeşte-l pe prietenu-mi,
fecioară!/ Dă-i-te lui întreagă, fiindcă
el/ Îţi va stârni plăcerea de-a fi iară/ O

o formă de afirmare a valorilor etice mântuitoare” scrie Virgil Nemoianu. Nu numai Ion Negoiţescu, Ştefan Aug. Doinaş,
Nicolae Balotă sunt „autorii resurecţiei”
modelului Radu Stanca, ci şi mai tinerii
Ion Pop, Ion Vartic ș.a.
Dacă mai scriem că volumele de poezie ale lui Radu Stanca încep cu DOTI,
închinare soţiei sale, că volumul de scrisori ale lui Radu Stanca către soţia sa e
unul dintre cele mai frumoase volume de
corespondenţă din literatura noastră?

Cornel UNGUREANU

şi să fie târziu şi să fie devreme să fie un început nesfârşit
ca o stea ce răsare peste mulţimi de stele ca o cruce mare
de argint ce luminează pe un vârf de stâncă să urci în munţi
când munţii urcă din tine însuţi către tine însuţi să vezi că-n
munţi e totul doar în munţi eşti liber şi paradisul e în munţi

Nicolae SILADE
română şi, probabil sud-est europeană,
nu şi-a permis luxul de a-şi urmări bucuriile epidermice, pânda şi seducţia
inconştient infantilă. Nimeni nu şi-a divulgat universul intim cu o fervoare mai
plină de sine ca I. Negoiţescu. Nu numai
în societatea românească homosexualitatea era însoţită de de reacţia punitivă
a autorităţii. Pentru lumea românească,
şi nu numai pentru ea, homosexualii
aparţineau unei minorităţi vinovate.
În anul 1992, anul apariţiei amintirilor
lui I. Negoiţescu, literatura cu homosexuali (memoriile care pun în centrul lor formarea unui homosexual)
nu mai reprezintă o sfidare. Dar în anii
adolescenţei, ai maturităţii lui I. Negoiţescu era o sfidare. Şi chiar evocarea
felului în care tânărul îşi defineşte statutul ca fiinţă erotică poate părea (azi)
neobişnuit. Cu atât mai mult cu cât Ardealul este „provincie a literaturii române”, locul în care vocaţia morală a
a cărturarului nu este de nimic pusă în
cumpănă. Intre etic şi estetic ţinutul alegea, aproape invariabil, eticul.
Homo aestheticus reprezenta, pentru
Ardeal, nu o extravaganţă, ci o contradicţie vinovată de termeni.
Nimic nu se întâmplă în viaţa copilului
şi a adolescentului în afara relaţiei ero-

nicolaesilade.blogspot.com
mişcarea legionară, tânărul Negoiţescu
va pofti, sexual, pe unul din camarazii săi.
Seducţia nu este doar politică. Evocând
prietenia cu filozoful şi poetul Grigore
Popa, memorialistul notează:
„Când mi-am dat bacalaureatul, m-a
însoţit şi m-a aşezat în curtea... Cu
această ocazie, am descoperit parcă ceva
sfios, stânjenit în comportamentul lui
(de unde să ştie că eu îl visam noaptea
şi încă în situaţii ambigue, conform înclinaţiilor mele secrete?) ca şi în cele două
rânduri, când m-a vizitat acasă, ca să stea
de vorbă cu părinţii mei.”
Cedarea Transilvaniei de nord îl oripilează, totuşi nu atât de mult încât să nu
petreacă nopţi cu o servitoare, „uimită
de dimensiunile sexului meu în erecţie”.
Nimic nu împiedecă petrecerea – afirmarea sărbătorească a frumosului, eruditului june.
Inversiunea nu îl raliază celor „interzişi”. Dimpotrivă, îi confirmă/validează
unicitatea. Tânărul se crede o excepţie
ferice. Abia către sfârşitul adolescenţei
află – fără a realiza o dramatică desprindere de „ceilalţi” – că nu este un fenomen
singular. Dar vrea să-şi trăiască unicitatea,
evident sărbătorească. A stimula o nouă
literatură, a fi reperul unui început românesc/european, iată ambiţii care nu i se

Radu CIOBANU
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Tempi passati

Nimic mai captivant decât fărâmele de trecut
uitate prin vechi scrinuri sau în adânc de biblioteci.
Se găsesc întotdeauna oameni hărăziți care le scot la
lumină, îmbogățind micile istorii fără de care n-ar
exista Cea Mare. Doamna Monica Pillat, descendentă
a rămuroasei familii Brătianu-Pillat, e, dincolo de
creatoarea unei prodigioase opere proprii, una dintre
personalitățile de care aminteam, hărăzite a salva
de la uitare un trecut fabulos ascuns în manuscrise
sau ediții vechi ale membrilor familiei – adevărată
dinastie – de la părinți și bunici până la ascendenți mai
puțin notorii sub aspect literar, dar remarcabili prin
ținuta culturală și propensiunea înspre comunicarea
epistolară, memorialistică sau beletristă, practicată
ca violon d’Ingres. Cea mai recentă personalitate
readusă în actualitate de Monica Pillat din negurile
trecutului, e „strămătușa” d-sale, Pia Alimăneștianu
(1872-1962), fiica lui Ion C. Brătianu și a Caliopei.
Dintre cei trei frați și patru surori, Pia era cea mai
mică, mai târziu nepoții numind-o „Lelița”, apelativ
cu sensul de mătușă tânără. Toate acestea, precum
și traseul prin încrengătura genealogică de-a lungul
căreia Pia devine strămătușă, sunt relatate în detaliu
de strănepoata Monica Pillat în Prefața – schiță de
portret, a reeditării de azi1. Cartea a apărut la Editura
Corint, care a avut buna idee de a institui o colecție
intitulată „Istorie cu blazon”, blazon fiind înțeles aici
cu sensul de noblețe spirituală. Există și un fel de
subtitlu al colecției, „Istoria elitelor autentice”, care mi
se pare inutil și pleonastic, deoarece autenticitatea e
intrinsecă noțiunii de elită, în absența ei fiind vorba de
pseudo-elite, altfel zis de impostură. Oricum, colecția
se prezintă azi ca un florilegiu de mici istorii eclatante
ale unor, să le zicem, culise, altfel puțin sau deloc
frecventate, ale istoriei celei mari.
Lelița – povestește Monica Pillat - a fost căsătorită
cu Alexandru Alimăneștianu, „diplomat, economist și
bancher, școlit la Paris, Berlin și Londra, era un om
delicat, care s-a dedicat, ca și soția sa, operelor de
caritate.” Deducem că era și un bărbat de o sagacitate
aparte de vreme ce a intuit virtualitățile ei literare și a
încurajat-o să și le cultive. Astfel, Pia Alimăneștianu a
publicat încă din anii ‘30 ai veacului trecut, volumele
Dobrogea. File trăite (1936), Plaiuri oltenești (1938),
Prin Cetatea lui Bucur și Trecutul viu (ambele în
1940). A rămas inedit și un foarte interesant jurnal,
Însemnări din timpul ocupației germane (1916-1918),
care, din fericire, a fost recuperat în 2017, în amintita
colecție a editurii Corint. Pentru ca acum, în aceeași
colecție, să apară, cu prezentarea și în îngrijirea doamnei Monica Pillat, sub o unică copertă, cele două titluri
din 1940: Prin Cetatea lui Bucur și Trecutul viu.
Prozele Piei Alimăneștianu se citesc cu interes,
iar cititorul avizat, în paralel cu savoarea lecturii, va
sesiza și anumite, discrete ezitări și stângăcii mai ales
la nivelul compoziției și a rezolvării finalului. Autoarea
e o diletantă, dar nu în sensul ironic cu care folosim
cuvântul în mod curent, ci în cel superior, etimologic,

Viscolul dă de pereți
lacrima neconsumată”
Victoria MILESCU, Încă liberă,
București, Editura Biscara, 2020

Pe coperta interioară apare subtitlul
„Poezii de dragoste” și sunt menționate
volumele din care autoarea a selecționat
poeziile, începând cu „Izbânda furată”
(1995), continuând cu „Conspirații celeste”, „Sub steaua verii”, „Deriva sentimentelor”, „Biografie cu păsări” etc.
Tot aici se află un motto din „Cartea
Rut 1:16”, care exprimă afirmarea iubirii până la moarte. Pe coperta IV sunt
opiniile critice enunțate de Linda Bastide: „căutarea iubirii și a plenitudinii ei,
durerea pe care o aduce fragilitatea sau
absența sa”, Ioan Adam, care remarcă discreția și tenacitatea poetei, și Ion
Murgeanu, constatând rațiunea, talentul netrucat, intensitatea sentimentului
și claritatea dicțiunii poetice.
În finalul cărții se află o cuprinzătoare biobibliografie, de unde cititorul află
date despre autoare, absolventă de Filologie, membră a Uniunii Scriitorilor
din România și a PEN Club România,
cu o bogată activitate didactică, de referent, redactor la reviste, publicist și
traducător. Poeziile din această carte
au fost publicate în volumele apărute
între anii 1995 și 2019 și reflectă gân-

comentariu

care numește o persoană ce cultivă o preocupare din
pură plăcere și cu onorabile rezultate, deși nu are vreo
pregătire sau o experiență anume pentru ea. Apoi,
fără a putea numi vreun element doveditor concret, în
anumite momente ale lecturii, se percepe ceea ce aș
numi sindromul textului datat. Ceea ce e paradoxal,
deoarece, indiferent de specia căreia îi aparțin sau de
subiect, din toate aceste proze se
degajă o extraordinară impresie de
lume reală, dinamică, plină de culoare și de personaje memorabile,
care justifică perfect titlul Trecutul
viu, așa cum l-a simțit autoarea
însăși când, aflată evident sub
presiunea nostalgiilor, a cedat tentației, resimțită ca o datorie, de
a-l evoca fără a-și ascunde implicarea afectivă. Fără îndoială, Pia
Alimăneștianu scrie spontan, fără preparative și preocupări de
natură „tehnică”, iar narațiunile
i se aștern de la sine, în funcție
de subiect și de predispoziția de
moment, sub diverse forme, de la
schițe cu minimă tramă epică, la
portretizări, evocări de locuri sau
momente cu potențial „tâlc”, până
la mici instantanee cu inflexiuni
de poeme în proză, devoalând stări
intime, de o infinită delicatețe,
suscitate de ambianța familială și
familiară, ca în Scrisori din Florica.
Cetatea lui Bucur e evocată mai
ales prin ceea ce modernizarea orașului a ignorat, iar amintirile sunt implicit mustrări ale
contemporanilor ignari: „Dar când, după atâtea veacuri
de vitregie, au răsărit zori noi de pace și de belșug
asupra țărilor românești, același norod din seminția
ciobanului, croindu-și pe locul cetății, al codrilor și
al mlaștinilor, străzi largi, case înalte, grădini întinse,
iezăre limpezi, Bucureștii de azi, același norod a lăsat
în nepăsare să fie doborâte, să cadă în paragină, una
după alta, așezămintele străvechi, odinioară fala
cetății lui Bucur.” Sunt resuscitate cu voluptate, ca
și cum realmente le-ar reda viața, câte un topos personalizant de ici, de colo, din aria largă a orașului,
cu eventuale mici istorii de care e legat, - Cișmegiul,
Parcul Carol, Terasa, Curtea Domnească, Radu Vodă,
mahalaua Cotrocenilor sau a țigăncilor florărese, Băneasa etc. - dar mai ales cu personajele care le-au
populat. E interesant cum personaje marginale, a căror
existență insignifiantă generează îndeobște legendele
urbane, au exercitat asupra Piei Alimăneștianu un
interes aparte, având ca efect o adevărată galerie
de portrete expresive și/sau mici episoade epice:
Turcu, „unul din îngrijitorii Cișmegiului”, Domnul
Paladă, vopsitor la Moara lui Asan, Ionică nebunu’,
care „nu era nebun. Era numai prostănac, un netot”,
pictorul Ademian, micul moț care vindea curse de
șobolani, gropăreasa, îngrijitoare de morminte în
Cimitirul Bellu, argintarul Câmpeanu din strada Carol, lăptăreasa din Fundenii Doamnei, Giuseppe,
flașnetarul, așezat pe zidul împrejmuirii Spitalului

durile și aspirațiile unei ființe sensibile,
care vrea să se apere de singurătate și
pune iubirea, care se împletește deseori
cu suferința, înaintea tuturor celorlalte
simțăminte. Astfel, poeta declară: „vocea nu mă ascultă/ merg pe unde nu se
umblă”, suprasolicitată de iubire și se
prezintă ca o ființă firavă, neîndemânatică, în comparație cu puternicul și
protectorul „El”, care are planuri intergalactice. Singurătatea, îmbătrânirea,
neîmplinirea răzbat din versurile mai
multor piese. Sentimentul nu este liniar,
zbuciumul este continuu: „viscolul dă de
pereți lacrima neconsumată”, iar poeta
mărturisește că scrie despre ce nu poate vorbi. Ea suportă rostogolirea unei
avalanșe de idei și evenimente, unele
drastice, necruțătoare, ucigașe, apoi
apariția părinților care emit păreri, iar
în final concluzia, sugerată de titlul poeziei: „iartă-mă că nu sunt ca el/ că nu-l
pot ierta, iartă-mă, iartă-mă...” („Iertările”). Cu multe întorsături, ieșire din
sfera normalului, iubire și sânge, este
mărturisită o iubire cu un personaj de la
Brăila, grecul Menagache („Cythera”).
În jocul iubirii, femeia îndrăgostită
lasă loc geloziei și vrea să-l provoace pe
El, dîndu-i voie „să fii suspicios/ față de
noul meu iubit bărbos...”, însă, de fapt,
lui îi lasă totul, prin testament („Sufletul
I” și „Sufletul II”). În cazul îndeplinirii
tuturor dorințelor, de către Dumnezeu,
se întreabă, se îndoiește: „aș fi mai liberă
oare/...?”. Distihuri rimate, exprimând
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Colțea, bocitoarea Gherghina, fiecare cu povestea sa,
în general foarte concisă, dar deplin lămuritoare grație
importanței pe care autoarea intuiește că o are detaliul
concret în absența suflului epic. Dintre toate aceste
proze, cele mai ample nu depășesc dimensiunile unei
nuvele, precum cea intitulată Din tinerețea lui Sandu
Cintianu, bunăoară, care concentrează conturarea
unui destin, având ca model însăși devenirea soțului,
Alexandru Alimăneștianu, căruia îi și este dedicată.
Remarcabil aici este modul firesc în care o diletantă,
în accepțiunea precizată mai sus, a reușit să își asume
rolul personajului, adoptând narațiunea confesivă la
persoana întâi masculin.
După cum remarcă însă și Monica Pillat, dintre toate
aceste proze, cea mai impresionantă
și totodată... profesionistă rămâne
Scrisori din Florica, dedicată lui Ion
Pillat, nepotul preferat al Leliței.
„Scrisorile” sunt de fapt un ciclu
de 35 de scurte pasaje descriptive
sau/și confesive, asemenea unor
pericope, pe care Pia Alimăneștianu
le-a conceput în răstimpurile când
se afla pe domeniul familiei, la Florica, în peisajul mirific al Argeșului
subcarpatic.
Temperament romantic, de o
mare sensibilitate, cu un puternic
sentiment al naturii și cu venerația
tradiției și a vestigiilor, ea notează
instantaneele unor stări sufletești,
impresii, reflecții, suscitate de
tot ceea ce vede, aude, trăiește în
acel areal al familiei. Iar expresia,
mai mult decât în oricare dintre
scrierile sale, e aici remarcabilă
prin eleganța, concizia și discreția
scutită de patetism a implicării
afective: „XXXIV / Plecăm. Prin
odăi s-au strâns mărunțișurile.
Obloanele s-au închis. Ca și casa,
dealul este pustiu. N-am avut vreme să mă plimb de mai multe zile.. M-am dus abia astă seară până la eleșteu. / Și pădurea era pustie.”
Pia Alimăneștianu a murit la 12 octombrie 1962, în
vremurile de crâncenă opresiune, când mărturisea că
nici nu-și mai dorea să trăiască. Locuința familiei fusese naționalizată, iar ea, care locuia la parter, a fost
evacuată la demisol. Doamna Monica Pillat povestește
un episod tulburător din vremea aceea, când era încă
un copil și mergea, împreună cu părinții, s-o viziteze
pe Lelița: „Mirosul jilav de vechi și stătut al zidurilor
mă umplea de o disperare fără margini, iar odaia albicioasă, unde ne primea bătrânica slabă, cu obrazul
palid ca pergamentul, avea ceva sepulcral, care mă
amețea din prima clipă. Auzeam fără să ascult glasurile
care se împleteau în aer, deasupra mea, așteptând cu
răbdare momentul când Lelița deschidea ușa dulapului cenușiu, ca să ia de pe raftul de sus o pungă brodată.
Din ea avea să-mi dea o bomboană mov sau bleu, cu iz
de flori presate. Plecam de acolo împovărată de tristețea
pereților, care, după ce mă conținuseră un ceas, continuau fantasmatic să mă țină captivă și afară, în curte.”
Transcriind acest pasaj, trăiesc retrospectiv impresia
că prozele Piei Alimăneștianu suportă azi fără efort
analogia cu acea „bomboană mov sau bleu, cu iz de
flori presate”...
___________________
1 Pia Alimăneștianu, Prin Cetatea lui Bucur. Trecutul viu.
Ediție îngrijită, introducere și note explicative de Monica
Pillat. București, Ed. Corint [Istorie cu blazon], 2021.

faptul că este acaparată total de iubirea față de El, sunt
reluate din cartea „Cenușa
verii”, iar în piesa „Gigi in
Paradiso”, din volumul „Deriva sentimentelor”, apare
un personaj asemănător cu
Menagache, un vagabond
„cu stil”, un bețiv galant, cu
un câine negru credincios
și după moarte, iar la mormântul său vine o fată care
îi citește poezii. Dezvăluirile din viața personajului și
descrierea situației de după
ce a murit sunt crude: copiii îl vizitau doar când lua
chenzina, iar apoi s-au certat care să ia
aragazul, frigiderul, mașina de spălat, în
schimb cărțile, considerate neaducătoare de bani sau confort, i le-au aruncat pe
fereastră. Laitmotivul femeii care aspiră
spre libertate apare și în poezia „Viața
ca o femeie liberă”, în care autoarea se
imaginează ducându-se într-o cârciumă
de pe celălalt mal, să o dispute bărbații
și unul să o urmărească. O atmosferă de
tristețe și descurajare plutește în piesa
„Scriu în toamnă”, tristețea ploii și a
toamnei planează asupra tuturor și sunt
evocate elemente asociate, moartea și
groparul. Poezia care poartă același titlu cu cartea, „Încă liberă”, aduce în fața
cititorului o femeie care nu se teme de
nimic, de inundații, jivine, dinamită,
bomba atomică, atunci „când îți simt

apropierea/ când îți adulmec mireasma, paloarea”,
apoi „fulgeră-mă, fluierămă”, „cutreieră-mă”, „aruncă-mă de pe zid” și, în final:
„nu-mi pasă că nu mai există loc pe pământ/ să mă ascund de tine/iubire...”
Însuși unuiversul este
clădit prin dragoste, participând la acest fenomen
păsările și cerul, rezultând
stelele, cu florile, apărând
fluturii, cu norii și au apărut
oamenii „cu chipuri schimbătoare/ ce se destramă la
fel de repede/ tunând și fulgerând/ vărsând potop de lacrimi”, iar
lacrimile au dus la apariția cântecelor:
„oamenii cântă și plâng, plâng și cântă”.
În timp ce fericirea se rotește deasupra,
poetei îi este teamă să privească în sus,
ca fericirea nu cumva să se destrame.
Sunt presărate, în această carte, elemente de vocabular inedite, în sprijinul
creării atmosferei și exprimării ideilor
poetice: lan de viperină, arleziana, lazurit, amaranth, hiacint, nard, scarabeu.
Antologia lirică „Încă liberă” pune în
lumină, încă o dată, calitățile literare recunoscute ale poetei Victoria Milescu,
sub semnul iubirii acaparatoare, de contopire cu cel îndrăgit, a cărui prezență
sau absență o trăiește cu toată ființa.

Corneliu Vasile
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Gheorghe Pituţ: în căutarea „tatălui prim”
(Câteva completări)

În precedentul număr al revistei, Florentin Popescu ne reamintea că s-au
scurs trei decenii de la dispariția lui
Gheorghe Pituț (1940-1991), un important poet (subevaluat) și un mare sufletist. Aducem în atenție alte informații,
nedrept trecute sub tăcere în acel afectuos portret.
*
Deși căzută în uitare, lirica lui Gheorghe Pituț, provocând, în urmă cu ani, sub
impulsul Fundației timișorene Augusta,
un festival-concurs de ecou, dispărut
sub auspicii bihorene, dă semne de resuscitare. Cei din Beiuș și-au amintit că
poetul putea fi sărbătorit la cei 80 de ani
pe care i-ar fi putut împlini (n. 1 aprilie
1940, la Săliște). Din păcate, vremurile
pandemice au blocat astfel de inițiative.
El, merita, indiscutabil, această atenţie
glazurată festivist în spaţiul natal iar
discursul său liric pare „mai actual decât
al congenerilor săi”, cum opina, în a sa
voluminoasă Panoramă, Marin Mincu.
Când intra, „venit din păduri”, pe Poarta cetăţii (volum apărut în 1966), Gh.
Pituţ îşi mărturisea răspicat şi orgolios
filiera transilvană, blazonul rural, biograficul fiind „absorbit” în text iar gravitatea apartenenţei, cu aură eticistă, fiind clamată repetitiv. Evident, astfel de
motive recurente, poetica expresionistă,
folclorismul şi blagianismul l-au marcat
definitiv pe poetul pornit în aflarea „sunetului originar”, răsfoind „cartea naturii” şi înviorând – nota Ştefan Augustin
Doinaş – lirismul de concepţie.
O coborâre la „puterile primare”, în
preajma izvoarelor telurice, văzând în
sat o vatră cosmică asigură regenerarea
celor care, „smulşi din părinţi”, dezrădăcinaţi, acuză, strigător-deceptiv, „de pe
muntele Datoriei”, uitata cutumă morală. Încearcă, aşadar, să-şi redescopere
rădăcinile fiinţei, să-şi alunge spaimele
provocate de reificare, de „răul secolului”, de invazia întunericului. O lume
în destrămare, asaltată de „puhoaiele
materiei”, bântuită de „viscole negre”,
în care chiar Dumnezeu „rugineşte/ în
cuibul nepăsării” – iată peisajul propus
cu tuşe neoexpresioniste de poetul care
îşi punea speranţa în căutare. Fiindcă
lumea, aflăm, este „darul gândurilor bune”. Chiar dacă „suntem strălucitori şi
efemeri ca florile neantului”.
Gh. Pituţ a fost, neîndoielnic, un om
bun, înconjurat de o puzderie de prietenipoeţi. E drept, iniţiativa acelui Festival a
pornit de la Timişoara şi nu din Ţara Beiuşului. Până la urmă, printr-un transfer normal, el a fost preluat de bihoreni,
Fundaţia Augusta angajându-se a tipări
manuscrisul încununat cu marele Premiu. Ceea ce s-a şi întâmplat ani în șir,
recolta (lirică şi exegetică) fiind bogată.
De simplitate expresivă, lirica lui Pituţ
sondează zona gravă. Acest „bărbat păduros”, văzut ca un poet al nopţii (cf. M.
Ungheanu), nu cultivă imaginile bucolice. Dimpotrivă, cutreierat de interogaţii şi nelinişti, el simte că lumea veche,
arhetipală, e primejduită. Apocalipsa citadină (vezi Fum, 1971) vorbeşte despre
insecuritatea fiinţei.

Sosit în „cetate”, el denunţă oraşul ca
loc demonizat, provocând dezordine,
alienare. Asediat, subconştientul tenebros, terorizat de „jungla marilor oraşe”
visează un spaţiu sacru pentru a vindeca
ruptura, ieşirea din sine. Să observăm
că deschiderea cosmică nu are de-a face
cu retorica romantică (stelele, neapărat
fixe, sunt „înşurubate în gheţuri negre”)
după cum pădurea (contrapusă cetăţii) invocă primordialitatea, scuturată
însă de elemente feerice. În fond, poet
al ontosului, preocupat de întemeierea
fiinţei (scria Paul Dugneanu într-o carte
despre „devenirea poetică”, echipată cu
utile repere cronologice, întocmite pilduitor de Valentina Pituţ), autorul volumului Noaptea luminată, cu simţurile
exacerbate, în alarmă, copleşit de acest
univers apăsător ne anunţa că înoată
„către izvor” (vezi Bucuria). Structură
conflictuală (cum a demonstrat cândva Valentin F. Mihăescu), cultivând un
productiv dualism, poetul are, repetăm,
nostalgia originilor şi dezvoltă, cu mijloace suprarealiste, viziuni mari, apocaliptice, creionând un univers catastrofic,
impenetrabil, de vreme ce „un Sfinx e
universul tot”. Să nu uităm că originala
sa semioză poetică, analizată exemplar
de Paul Dugneanu (Editura Muzeul Literaturii Române, 2007), atentă la intertextualitate nu putea ignora sonetul
(ca poezie canonică), anunţând, cu reflexivitate calmă, întoarcerea la clasicitate. Cercetând „devenirea poetică”,
acelaşi Paul Dugneanu distingea două
etape majore în creaţia lui Gh. Pituţ,
apariţia Stelelor fixe (1977) fiind o bornă
de neocolit după statismul primei faze,
definită prin „aluvionări succesive”.
În fine, „convertirea” (ca opţiune formală) nu înseamnă şi părăsirea vechiului univers poetic. De cert rafinament
prozodic şi cărturăresc, sonetistul Gh.
Pituţ, rămâne, deopotrivă, orfic şi orfevru, sublimându-şi trăirile şi domolind
răul existenţial prin „sprijin anteic”.
Încât acest „primitiv modern” (cum l-a
văzut Marian Popa), atât în imagerie cât
şi în poetică, pildă de fraternitate scriitoricească, ar avea dreptul, într-o vreme
a contestărilor (unele furibunde), de „o
postumitate demnă de poezia sa” (cf.
Geo Vasile). Re-naşterea Festivalului ar
consfinți că cel retras „pe spatele tăcut
al lumii” beneficiază, şi prin strădaniile soţiei (de o remarcabilă tenacitate),
de un viitor cert. Chiar dacă acest poet
aparte nota înfrigurat, în mai 1991, pe
un plic, versuri cumva premonitorii (v.
Îndreptaţi cristalul): „Viaţa noastră nare / Altă căutare / Decât are valul”.
Nici zgomotos, nici industrios în poezie, Gh. Pituț a plecat cu discreție din
viață lăsând amintirea unui „mare om
bun” (cf. Cezar Baltag). Dar omul și
opera s-au completat fără a se potența
prin tobele publicitare; reînviind timpul
prin cuvintele - „mortar divin”, el, poetul, ajuns „scrib la bătrânețe”, stârnește
somnolența „amintirilor obscure” și își
acceptă sisific povara: „Eu sunt fiul oamenilor / care duc o greutate / dintr-un
loc / în altul” (Eu). N-am putea spune că
Gh. Pituț a fost ignorat ori subapreciat
de critică. El a cules din toate părțile (taberele) aprecieri și acest favorabil curent
de opinie, cumva suspect, și-a tăiat vad.
Iar poezia sa, îndatorată, negreșit, „duhului ardelenesc” e cutreierată de sentimentul genezei, pulsând o dată cu „fiorii
virgini ai materiei”. Obsesia primordialului se înstăpânește peste acest teritoriu liric. Poate nu atât forța imaginativă,
cât întemeierea vitalistă sigilează acea
primă etapă din devenirea sa poeticească, afișând un prelungit modernism blagian. Poet al naturii, Pituț are un puternic sentiment al locului; acel primordial
acasă, oferind – la umbra mitică, în cotloanele arhaicității – o pulsație colosală,
îmbătată de „des-limitare”, ochiul „gândind nehotare” (v. Pan) dar și un vizionarism îndoliat, întunecat care rezonează cosmic. Văzut ca „poet păduros” (cf.
Eugen Simion) autorul Stelelor fixe are,
indubitabil, respect pentru „obârșia lucrului” și acuză stări coșmarești, provocate (ca în Vocea roboților) de civilizația

alienantă. Lângă simbolul ascensional
(vulturul), lângă speranța întreținută
de amintitele „stele fixe”, înșurubate „în
ghețuri negre”, replicând unui terifiant
și grandios sfârșit, răvășind „puhoaiele
materiei”, poetul invocă și evocă spațiul
silvestru, proteguind liniștea ființei.
Deși, să observăm, pădurea (misterioasă și amenințătoare) rămâne „un
loc periculos”; dar casa părinților e „în
pădure” și chiar poetul, oferind lemnului (ca element al primordialității)
înțelesuri existențiale își dorește trecerea în arbori: „oasele-mi sunt în bună parte de lemn noduros și uscat”.
Aparținând, biografic, acestui spațiu,
închinându-se rădăcinilor rurale, el își
definește identitatea poetică la confluența dintre etnicism, folclorism și blagianism (afinitatea fiind dovedită). Gh.
Pituț, să recunoaștem, n-a șocat, iar priza
critică n-a cunoscut blamabile obtuzități.
Cu o voce distinctă, dar egală mereu cu
sine, el desfășoară o viziune lirică ca teritoriu etic, răscolit de trăirea senzorialului, fără a se lăsa corupt de mrejele
eroticului. Își trage forța din „sânge de
pădure” și sub amenințarea timpuluifierăstrău recunoaște, cu înțelepciune,
supremația „nisipului nebiruit” (De
toamnă), întristând carnea. Câteodată,
acompaniind „frigul iubirii” (v. Ovidiu)
ori „singurătatea înstelată”, răzbate „vocea socială”; scapă, în numele „ecoului
cel obștesc”, câte un vuiet (precum răbufnirile lui Goga, aici surdinizate), acuzând „timpul silei”: „O, când prosperă
șobolanii / Salvarea stă numai în ciumă”.
Să nu uităm că Gheorghe Pituț aparține
unei generații (cea a anilor ‘60) care a
refăcut legăturile cu tradiția, formându-se în epoca bibliotecilor sigilate, încălcând tabu-urile. Dincolo de tematica
recuperatorie, de stilul „generaționist”,
dincolo chiar de granițele acestei generații (după unii, supradimensionată),
poetul trebuie citit prin contribuția
sa distinctă, tensionată de coabitarea
tradiționalismului cu expresionismul,
oferind contraste surprinzătoare. Am
zice, pe urmele altora, că oximoronul
e condiția poeziei sale. Antologia din
1982, Noapte luminată, ar fi, chiar prin
titlu, o probă. Indiscutabil, un nordic, el
mărturisește, în pofida ezitărilor, că „s-a
întâmplat să cad pe lume / când stăpân
era întunericul”.
Poet al nopții, așadar, aspiră spre lumina care e „nebunia firii” (constată Valentin F. Mihăescu). Încercuit de această amenințare neagră, hrănind fantasii,
deschizând „flori / pe rănile neantului”
(Noapte, I), poetul se revoltă durernic:
„Trăiesc lumini obscure / ce dor ca rănile” (Dezechilibru). Or, noaptea – ca
„maică a lumii”, prăbușită „ca o scroafă
neagră” – trage „un munte de tăcere”. Ea
poate fi, în prelungire blagiană, proteguitoare de mistere, potențând tainele. Și
noaptea lui Blaga, reamintim, era luminoasă (vorbind de „întunericul bun” și
de lumina ucigătoare a tainelor lumii);
iar osânda de a sta în lumină („trimis în
lumină”) se însoțește cu teama de a o părăsi. Astfel de decantări blagiene lucrează în sensul iluminării interioare, făcând
din cuvinte, prin acest dozaj polar, chiar
șansa izbăvirii, spărgând întunericul:
„cuvintele sunt numai felinarele mele”.
Iar noaptea curge nesfârșită în urmă-i.
Credincios unei formule (cea a poeziei
transilvane), căutând „sunetul original”,
Gh. Pituț nu ocolește accentele expresioniste. Omul e o ființă damnată și, cu
simțurile în alertă, asediat de întuneric
pare a recunoaște că soarele, indiferent,
fără vlagă, rămâne „veșnicul dator”. Și
poetul e pedepsit a vedea „cum moare
ziua”. Dar el, privegheat de „ochiul neantului” (cum sună titlul unei plachete
din 1969), acuză lumea reificată în care
se mișcă. Pământul, un „copil de fum
și zgură”, jungla orașelor, cu betonu-i
„candid” și „otrava din cetate” obligă la
un ton meditativ, încărcat de anxiozitate, deschis – deopotrivă – spre profunzime și gravitate. Matca rurală e invocată stăruitor, hipertehnicismul, constată
alarmat, ne așează, odată „cu smulgerea
din părinți”, pe ruinele apolinicului,
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amenințând chiar „lanțul viu”; iar „un
strat de smoală șterge / luminile din
cer” (Mereu).
În a doua sa etapă, confiscat de rigorile sonetului, poetul distilează această
materie și e ispitit de rafinament livresc.
S-ar părea că grandoarea demonică face
loc, cu gravitate de ritual, estompând
tragismul, unei calmități care ar stinge,
aparent, contrariile. Dar poetul ne avertizase: „limitele mă cotropesc / mă înghesuie-n mine” (Dualitate). Și această
dualitate, întreținând un fertil joc al contrastelor, pendulând între universul arhetipal și mijloacele suprerealiste, între
datorie și vină developează chiar infernul
lăuntric, eliberând „furtunile, care gem
închise în noi”. În fond, tragismul ține
de menirea (ursita) poetului: „dăm acest
copil/ Soarelui și Nopții deopotrivă”.
A fost Gh. Pituț doar un poet de fundal? Postumitatea sa, apărată pios și
acribios de Valentina Pituț, dovedește
că poetul s-a desprins de pluton însingurându-se. Și nu e asta dovada unei
opere cu relief distinct? Având vocația
prieteniei și o mare putere iertătoare, el,
zic cei care l-au cunoscut, ar fi reușit, azi,
văzând răul din jur, să ne îmblânzească.
Dar poetul s-a stins prematur, („năpraznic”, am putea scrie, folosindu-i superlativul favorit), convins că are o misie:
„urc trudit cu bolovanul meu”. S-a retras
cu discreție, pornit în căutarea „tatălui
prim”, bănuind că va dăinui prin poezie:
„cântecul meu e dezgroparea mea”.
Să amintim apoi, pe urmele altora, că
Gheorghe Pituţ şi-a construit discursul
liric pe suportul unui „energetism afectiv” (cf. Romul Munteanu), conjugând
miracolul naturii cu recunoştinţa filială, mărturisită deseori. În acest topos
„priincios”, edenizat, devenit o securizantă rezervaţie mitologică (casa, codrul, muntele), poezia a rămas o datorie
princiară, oblojind rana dezrădăcinării.
Pe temelie aforistică, cu iz moralizator,
ea purta spre cititor, fără afectare şi exhibare, o îngrijorare tragic-vizionară.
În preajma ei roiesc, desigur, marile
interogaţii. Cu gravitate ardelenească,
poetul le va fi cercetat răbduriu, mâhnit de încălcarea unui cod străvechi,
recunoscându-şi finitudinea: „E noapte
nesfârşită-n urma mea./ Trupul meu
e o lumânare/ cu flacăra îngropată în
ea”. Sfârşind neaşteptat (6 iunie 1991,
la Bucureşti), cel care publica Ochiul
neantului are dreptul, acum, la o altă
vizibilitate într-un climat literar confuz
şi gălăgios, asaltat de cohortele veleitarilor. Căutând fără istov sunetul originar, semnatarul volumului Cine mă
apără (1968) se va apăra tocmai prin
poezia sa „curată”, provocând, sperăm,
armata exegeţilor. Poet „cu satu-n glas”,
Gheorghe Pituț n-a vrut să seducă, refuzând grația lirică în numele fondului
grav, ardelenesc, cinstind temelia etică
și reîntoarcerea la matcă.
P.S. O surpriză ne-a rezervat Florian
Chelu Madeva, „izvoditor al sonetului
muzical”, cel care, după un șir de volume dedicate sonetului muzical (printre
care un Eminescu, în 2016, alături de
Florica Gh. Ceapoiu), ne propune, la
editura orădeană Primus, volumul Sonet (2019), convins că „a sosit vremea”
unui bihorean; bineînțeles, Gheorghe
Pituț, cel sortit unei „morți timpurii”, cu
„o primă integrală muzicală săvârșită la
sonetele unui bihorean”, cum citim în
Cuvântul încheietor.
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Constantin Țoiu / Memorii recuperate

În 2003, octogenar fiind,
Constantin Țoiu începe publicarea Memoriilor, apariția
fiecărui volum fiind justificată
de scriitor în cuvântul de început adresat cititorilor. Cele
cinci volume, subintitulate
Jurnal & Memorii, publicate
din 2003 până în 2010 la Editura Cartea Românească,
alături de pseudojurnalul, apărut postum, permit cititorului să descopere noi fețe ale adevărului istoric și
personal și să înțeleagă mai bine opera scriitorului și
contextele pe care le-a traversat.
Titlul primelor trei volume, apărute în 2003, în 2004
și în 2006, este Memorii din când în când, subliniind
selecția aleatorie a subiectelor, al celui de-al patrulea,
apărut în 2009, este Memorii întârziate, sugerând
apariția tardivă în raport cu celelalte, iar al celui deal cincilea, apărut în 2010, este Memorii, Vederi din
Prepeleac, trimițând la articole publicate în revista
„România literară”, în rubrica Prepeleac.
Apărute după Revoluție, în contextul proliferării literaturii testimoniale (jurnale, memorii, autobiografii,
amintiri), Memoriile lui Constantin Țoiu se disting de
cele ale colegilor de generație (Ovid S. Crohmălniceanu,
Nicolae Breban, Eugen Barbu, Gabriel Dimisianu ș.a.)
atât prin opțiunea livrescă, cât și prin dorința de a
recupera textele gazetărești din „România literară”,
texte din volumele de eseuri Morsus diaboli, Caftane și cafteli, Răvașe din Kamceatka, din caietele
și fișele regăsite, grupându-le după criterii variate și
nebănuite. Desigur, există în corpusul memorialistic
și temele recurente, relația cu puterea, cu Cenzura, cu
confrații, însă volumele nu sunt dominate de intenții
justificative sau polemice, nici de dezvăluiri dure, ci
de dorința de a oferi o „biografie cărturărească”, ponderea cea mai mare având-o însemnările de lectură
și notele de călătorie. Însuși memorialistul afirma în
introducerea volumului al III-lea: „pentru mine, și
astăzi, importantă nu este atât viața trăită fără nimic
extraordinar în ea, cât lecturile, cărțile, teatrele, muzeele colindate, imaginarul existenței”.
Aflat la vârsta maturității, Țoiu își reface biografia cu
datele civile, își contemplă, își evaluează cariera, dorind
să-și explice parcursul creator, aventura intelectuală și
devenirea spirituală. Astfel, prin aceste volume compozite, memorialistul aspiră să ofere o imagine cât mai
fidelă a unei vieți cu destule rupturi și tulburări, cu
urcușuri și coborâșuri, cu înfrângeri, dar și cu multe
reușite. De aceea, a adunat în cele cinci volume articole biografice, întâmplări decisive din viața sa, portrete nuanțate ale personalităților întâlnite, file de
corespondență, note și impresii de călătorie, reflecții
critice asupra realității, eboșe literare, experiențe care
i-au oferit material pentru romanele sale, cronici ale
lecturilor parcurse, considerații artistice, însemnări
diaristice, dialoguri, confesiuni, dar și o zonă de
metaliteratură. Eliberat de presiunea regimului, Constantin Țoiu simte nevoia unei reevaluări a trecutului,
animat nu doar de dorința de a lămuri unele aspecte,
ci și pentru a găsi noi înțelesuri, pentru a se elibera
și, de ce nu, pentru a se vindeca. Dincolo de telosul
bilanțier al demersului său, cititorul înțelege și preocuparea scriitorului pentru propria postumitate literară.
Chiar de la primul volum, cititorul observă caracterul
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neobișnuit al Memoriilor lui Țoiu, întrucât e dificil
să descopere criteriile urmărite în alcătuirea cărților.
Constată imediat că aspectele prezentate nu urmează
o ordine cronologică, ci una subiectivă, iar autorul a
confirmat de multe ori acest lucru.
Scriitorul nu-și construiește cronologic parcursul
și e complicat pentru cititor să detecteze un fir logic
retrospectiv, dar, dacă-i urmărim atent traiectoria și cântărim momentele cărora autorul le acordă
importanță, observăm că au fost selectate evenimente
însemnate ale devenirii sale. Nu întâmplător, din anii
copilăriei, reține vorbele profetice ale armeanului poliglot Garabet („noi ajungeam om mare”) și intențiile
cărturărești ale mamei sale. Din perioada liceului, distinge imaginea directorului liceului „Dr. Ioan Meșota”
din Brașov, profesorul Bălășescu, a profesorului de
limba franceză, Landry, care simțiseră în el primele
pulsiuni creative („băiatul ăsta, Țoiu, va ajunge scriitor”), dar și pe cea a colegilor care-l porecliseră „poetul”. Evenimentul care i-a marcat tinerețea și asupra
căruia revine frecvent în Memorii a fost autoexcluderea din partid, în 1949, influențat fiind de cărțile incendiare ale lui André Gide și Panait Istrati, publicate
în urma călătoriilor în URSS. Convingerea că ideologia
de stânga nu reprezintă nici pe departe un antidot al
sărăciei în care se afla și inacceptarea dirijismului cultural marchează începutul „disidenței mentale”. Odată
cu practicarea activității de redactor
și de colaborator al celor mai importante edituri și publicații bucureștene
începe să cunoască atât privilegiile
scrisului, cât și neajunsurile acestei
îndeletniciri.
În multe pagini, Țoiu evocă imaginea personalităților întâlnite, care
l-au influențat și i-au marcat devenirea. Scriitorul a frecventat medii
diverse, dar a reușit să-și păstreze o
oarecare neutralitate și echidistanță
comportamnetală, fapt ce-l ajută să
nu cadă în capcana compromisului.
Atracției de stânga, exercitate asupra sa de către personalitățile care
gravitau primejdios în jurul puterii
(Gogu Rădulescu, Miron Radu Paraschivescu, Paul Georgescu, Petru
Dumitriu), îi contracarează apropierea de scriitorii subversivi sau
disidenți (Ion Negoițescu, Nicolae
Balotă, Ștefan Augustin Doinaș).
O mare parte a articolelor conțin
portrete ale scriitorilor vremii (Lucian Blaga, Marin Preda, Nichita
Stănescu, Ion Vinea, Geo Bogza, Ion Negoițescu),
care l-au influențat prin ceea ce au gândit, au scris
și împrejurările în care i-a cunoscut și amintiri despre întâlnirile cu membrii Cercului de la Sibiu. Nu
este greu de observat că unele dintre personalitățile
cunoscute se ascund sub masca unor personaje din
romanele scriitorului. Relațiile lui Țoiu cu scriitorii
importanți ai vremii sunt detaliate și în notele sau impresiile de călătorie, acestea constituind materia multor capitole din Memorii. Interesant este că scriitorul
începe și încheie călătoriile în afara țării, vizitând Budapesta, în 1960, respectiv în 2005, „Budapesta mea
este ultima văzută”. Intrat în mediul artistic, participă
la turnee ale scriitorilor în străinătate (Londra, Paris,
Praga, Roma), la manifestări globale ale scriitorilor în
Rusia, la întâlniri în Finlanda, Suedia, fiind chiar beneficiarul programului „International Writing Program”
din SUA (Iowa City). Concentrate în secțiunile Note de
drum, Drumuri, dar și răsfirate în celelalte secțiuni,
notele de călătorie sunt străbătute atât de un natural
entuziasm turistic, cât și de reflecțiile critice, lucide și
uneori cinice ale călătorului. Memorialistul îl poartă
pe cititor prin marile capitale europene (Paris, Roma,
Londra, Madrid), prin marile muzee (Luvru, Vatican,
Galeriile Uffizi, Prado), prin locuri încărcate de istorie
și de cultură, dezvăluind rolul celor mai importante
personalități. Acestea ni-l descoperă pe Țoiu ca pe un
mare iubitor de artă. El scrie, într-o manieră proprie,
despre locurile vizitate, des-pre creațiile marilor artiști,
animat fiind de inițierea cititorului care ia contact cu
o altă lume. Fără a dori să fie perceput ca un critic de
artă, Țoiu descrie, ca un ghid, stilul artiștilor, tehnica
și modul acestora de a crea pentru a-i ajuta pe oameni
să înțeleagă operele, să detecteze și chiar să decripteze
mesajele ascunse. În plus, memorialistica lui Țoiu îl
revelează și pe scriitorul pasionat de lectură (multe pagini sunt dedicate cărților citite), pe scriitorul pasionat
de istorie, pe observatorul de oameni și de mentalități.
Dar Memoriile conțin și pagini de proză veritabilă,
reportaje (Reportaje de altădată), file de corespondență contextualizate și comentate succint, însemnări
diaristice (Jurnal intim), dialoguri și confesiuni, cronici la spectacolele de la Operă, considerații despre
muzică, despre arta abstractă, analize ale activității
noilor jurnaliști, aflați în totală opoziție cu stilul gazetăresc al lui Caragiale, al lui Arghezi, al lui Radu
Popescu sau Călinescu, persiflări ale politicienilor

români (Un petic de istorie autohtonă, Alternativa
română, Bruta parvenită etc), îngrijorări privind
reaua întrebuințare a limbii (Româna vulgata) și
chiar reflecții biblice. Dimensiunea enciclopedică și
caracterul eterogen al Memoriilor sunt de necontestat, dar, dacă ar fi să extragem din aceste volume,
câteva fire majore, acestea ar fi supraviețuirea ca scriitor, călătoriile și prieteniile. De la primele articole și
până la ultimul volum de Memorii, opera lui Țoiu este
străbătută de con-știința sa estetică, întrucât Țoiu se
interoghează ade-sea în legătură cu meseria de scriitor. Infuziile de metaliteratură se regăsesc și în creațiile
literare, dar scriitorul le acordă o mai mare atenție în
eseurile și în articolele publicate. Cele mai multe dintre ele sunt concentrate în volumul I, în secțiunea Atelier de proză (Ispitirile scrisului, Cum devii romancier, Scrisul ca ipocrizie, Romancierul ca istoric și
istoricul-romancier, Îndoielile creatorului etc.), dar
observăm permanenta preocupare a memorialistului
de a-și afirma crezul artistic. Scriitorul declanșează o
continuă meditație despre menirea scriitorului și rolul literaturii, despre mecanismele de creație, despre
raportul realitate-ficțiune, despre importanța scrisului și a lecturii, despre ralația dintre scriitori, despre
presiunea factorilor externi asupra literaturii și despre
impactul acesteia în anumite contexte socio-politice.
Nevoia lui Țoiu de a scrie a fost justificată de acumularea experienței („Am trăit mult. Am văzut mult”) și
de dorința de a înfrunta realitatea
(„Leacul meu însă, revanșa, a fost a
fost să scriu”).
Față de tot ce a scris, Țoiu a manifestat devotament și afecțiune. Relația
dintre memorialist și pagi-nile scrise
este asemenea legăturii t(r)ainice dintre părinți și copii. Sunt înduioșătoare
paginile despre regăsirea unor hârtii
vechi care-i provoacă amintiri grele
sau duioase și îl tulbură: „Copiii mei
au fost totdeauna niște pagini... fete,
numai fete de toate felurile, la al căror
perpetuu măritiș participai o viață,
din ce în ce mai secătuit”. În demersul său, în drumul și-n căutările
sale, memorialistul și-a luat întotdeauna drept însoțitor pe cititor. Nu
întâmplător unele pagini au aspectul
unor convorbiri între scriitor și cititorii săi. Aceștia cunosc întâmplări
importante din viața scriitorului și
participă la cele mai importante evenimente din istoria omenirii, află
despre cărțile care l-au influențat
pe scriitor, asistă la diferite discuții și este purtat prin
multe locuri încărcate de istorie și de cultură. Cititorul
devine părtaș la istoria umanității și trebuie să ajungă
capabil să înțeleagă cele întâmplate. Implicarea cititorului se explică, așadar, prin dorința autorului de a-l
face pe cel care-i parcurge opera să descopere măcar
una dintre multiplele imagini ale adevărului sau, mai
important, să-l determine pe acesta să-l caute singur.
Memorialistul îl antrenează pe cititor să devină martorul, colaboratorul, complicele sau chiar judecătorul
său în investigarea și sondarea trecutului. Treptat,
acesta înțelege strategia memorialistului care, eliberat de presiunea regimului, dorește să îndrepte, să
adapteze articolele influențate de contextul sociopolitic. Atenția cititorului este solicitată la maximum,
întrucât scriitorul, care l-a purtat prin anumite locuri
și prin diferite contexte, dorește ca acestea să genereze
reflecții asupra celor întâmplate, capacitatea formulării
propriilor opinii în legătură cu subiectele abordate,
posibilitatea analizării, a interpretării și a înțelegerii
că faptele relatate au fost influențate de anumiți factori și, de aceea, impun o nouă interpretare.
Scrise în tonalități diferite, Memoriile dezvăluie lupta interioară a scriitorului și o conștiință care încearcă
să se elibereze. De la paginile impregnate de neascunsă
nostalgie, purtătoare de semne ale încântării sau ale
gratitudinii, memorialistul ajunge în unele articole
să fie glacial, intransigent, tăios, sarcastic, răutăcios
și chiar acuzator, spiritul conciliant fiind dominat de
cel lucid ironic. Deși am fi tentanți să spunem că nu
există nicio legătură între aceste volume, fiecare având
un univers de sine stătător, coeziunea o asigură totuși
aerul compozit și stilul inconfundabil al autorului.
În consecință, în paginile de Memorii, îl reîntâlnim
pe biograful nostalgic, pe publicistul original, pe eseistul iscusit și pe prozatorul talentat, martor al propriei
existențe, dar și al epocilor pe care le-a traversat, toate
compunând imaginea unui scriitor cu o aleasă educație
umanistă. Memorialistica lui Țoiu îl cucerește pe cititor prin frumusețea poveștilor reluate, prin dimensiunea enciclopedică, prin darul de a investiga, de a
analiza și de a comenta realitățile vremii, dar și prin
sensibilitatea sa accentuată. Cuvintele care guvernează
paginile de Memorii sunt sondare, cercetare, investigare a realității, a produselor culturale și a mediului
literar, totul subjugându-se voinței exorbitante de a
crea, aceasta dând coerență și sens vieții scriitorului.
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Critica de direcție la Petru Popescu

Nicolae Manolescu face comprehensibil ciudatul laxism și strania permisivitate a noului dictator comunist în atmosfera de relativă relaxare ideologică și de
diminuare a presiunii Securității asupra cetățenilor
care a însoțit primul cincinal al al guvernării ceaușiste
prin aceea că „avea nevoie de o bază puternică în societate, el, care nu avea încă una în partid, așa explicânduse relativul populism și o tot așa de relativă toleranță
între 1965 și 1971”. Aceasta a fost ambianța în care s-au
conturat și unele începuturi de articulare programatică
în câmpul literaturii.
Una care nu făcea decât să propună un nou autenticism, un modernism citadinist și un realism mai atent,
mai veridic și mai nuanțat decât cel așa-zis socialist a
figurat în textele teoretice și critice ale unui tânăr prozator foarte popular în acei ani, Petru Popescu. Succesul fulminant al primelor sale romane – Prins (1969),
Dulce ca mierea e glonțul patriei (1970) și Sfârșitul
bahic (1974) –, precum și promovarea lui pe linia Uniunii Tineretului Comunist, s-au asociat cu idila pe care
autorul a avut-o cu fiica dictatorului, Zoe Ceaușescu,
favorizându-i afirmarea. Poate că, dacă nu ar fi părăsit
țara definitiv, profitând de o bursă de creație în Iowa
(1974), dar mai ales pentru că Tezele de la Mangalia
(6 iulie 1971) au însemnat începutul unei noi revoluții
culturale și o îngustare a libertăților de creație anterioare, el și-ar fi conturat pe mai departe programul,
formulându-l mai coerent și ducându-l, persuasiv, mai
departe, nu numai prin propriile creații romanești, ci
și prin comentarii critice aplicate operelor confraților.
Chiar rămase fără urmări directe și imediate, tezele lui
au marcat însă o poziționare demnă de a fi trecută în
revistă, care l-ar fi putut face pe autor un lider de direcție
cel puțin în privința prozei beletristice a momentului.
Ducând mai departe pledoaria interbelică pentru
citadinism a lui E. Lovinescu, Petru Popescu făcea cu
această temă necesarele conexiuni literare pe genuri și
specii. Dintre toate, cel care îi acapara întreaga atenție
și cel în care își punea toate speranțele era romanul.
De ce? Pentru că „Romanul, prin firea lui, e genul realității, al existenței autentice, al societății imediate,
al omului modelat de mediul în care trăiește”1. Dar
mediul nu era deloc indiferent. „Romanul e un gen
orășenesc, condiționat de apariția unor aglomerări
umane organizate și diferențiate, în care să se poată
constitui o anumită colectivitate de cititori cu reflexe
psihice formate și înrudite”2. Argumentul făcea parte
dintre cele de sociologia literaturii și, mai cu seamă, a
receptării. Însuși acest fapt conferea chestiunii o dimensiune istorică imposibil de neglijat și precizându-i
cronologia sau, cum urma mai târziu să spună Adrian
Marino, „biografia”. „Pentru că în România burghezia
s-a format târziu (nepierzându-și, de fapt, niciodată
legăturile cu lumea agricolă, și adoptând rareori o conștiință exclusiv orășenească), era natural ca romanul
în toată puterea cuvântului să apară la noi abia între
cele două războaie”3.
Chestiunea nu se verifica doar în istoria și în literatura
românească. „Romanul este în România un gen tardiv...
[...] În Europa romanul apare în forma lui modernă după
crearea burgheziilor naționale, ... în clipa în care orașul
devine o realitate a conștiinței, pe lângă cea concretă.
La noi, romanul apare greu și târziu, pentru că orașul
devine foarte încet un «oraș în conștiință». Bucureștiul
există de cinci sute de ani, dar conștiința bucureșteană
(în sensul modern) de numai vreo sută cincizeci”4.
Gândind o relație de directă și strictă dependență între
roman și mediul social care îl generează și îl întreține,
Petru Popescu dovedea coerență și consecvență.
Scriitorul nota, de asemenea, evidența că „... în literatura română orașul ca temă și cadru a apărut mult mai
târziu decât plaiul și holda...”5 În același sens, el arăta
că în roman, „autentica modernizare, ca teme și mai
ales ca punct de vedere, o constituie citadinizarea”6.
El lega astfel procesul modernizării de oraș înțeles ca
mediu al dezvoltării industriale, al masificării cauzate
de necesarul de forță de muncă în economie și făcea,
implicit, din roman un semn cultural tipic pentru modernitatea urbană. Întârzierea românească în această
direcție îi apărea ca o lacună majoră, un decalaj la
nivelul fenomenelor caracteristice conștiinței artistice
a romancierilor români. „Lipsa cea mai jenantă care se
manifestă azi în proza română ... este lipsa de «urbanism». Folosesc, desigur, o conotație nouă a cuvântului, din lipsa unui termen mai propriu («citadinism»
tinde să devină o goală de conținut etichetă a criticii),
vrând să descriu astfel absența flagrantă a orașului din
literele românești. Țară de orașe, unele vechi de sute
de ani, tezaure de cultură sau aglomerări de industrie
etc., etc., este absentă din proza noastră, țara e astfel

sărăcită de realitatea ei numărul 1. Căci esorul orașelor
e caracteristic României contemporane, ca tuturor societăților moderne; mediul urban câștigă greutate și
importanță asupra celui rural, țărănimea în datele ei
tradiționale dispare; deci și literatura trebuie să facă
un efort de deruralizare (semn de maturizare), cum îl
face însăși societatea a cărei expresie este”7.
Atent la parcursul genului romanesc în acel moment,
Petru Popescu observa o carență periculoasă. „Ne găsim
... între un sat fals și un oraș absent. Când vorbesc de

de care însă Petru Popescu nu făcea mare caz, și cea
mic-burgheză (funcționărime, slujbași ai statului). Cel
care făcuse în Prins (1969) dintr-un inginer (nenumit) protagonistul romanului său, găsind oportun
să urmărească tribulațiile unui tânăr intelectual fără
pretenții în Să crești într-un an cât alții într-o zi
(1973), lăsa pe seama lui Marin Preda scrisul despre
destinul unui accidentat la locul de muncă (Intrusul,
1968), și pe cea a lui Ivasiuc și a lui Dinu Săraru romanul postjdanovist al activistului de partid.

oraș nu mă gândesc la decorul specific..., ci la eurile
superioare, la dramele inedite, la ideile noi, la toată
perspectiva «fenomenală» pe care o oferă orașul”8.
Prin urmare, sub emblema orașului, romancierul devenit critic de direcție incipient descifra subiectivități
de o mare complexitate, o diversitate a eurilor (psihologiilor individuale), o proliferare a ideilor (bogăție
ideatică) și întâmplări variate, chezașe pentru interesul literar. El insista pe ideea că „...garanția unei autentice literaturi cu idei și problematică e orașul...”9
Citadinismul avut în vedere venea cu exigențe proprii, implicând altitudinea ideatică și valorică. El se
opunea orizontalității – de fapt, caracterului plat – al
mediului rural, etern predictibil, în datele lui fundamentale („Eternitatea s-a născut la sat” spunea Blaga.).
„Orașul ... e un teritoriu «vertical», reclamă... romanul
«cutie», adică romanul în care nu numai că trebuie să
pui ceva, dar să ai și unde pune acest ceva”10. Pentru a
răspunde profilului specific mediului urban, romanul,
la Petru Popescu, se cuvine, deci, să își inventeze nu
numai conținuturile, ci și forma specifică.
Scriindu-și eseurile critice între anii 1968 - 1973, pe
parcursul a cinci ani care, în linii mari, se întind între
gestul de frondă al lui Nicolae Ceaușescu împotriva
invadării Cehoslovaciei și pregătirea tot mai intensă a
alegerii acestuia ca președinte al republicii (28 martie
1974), Petru Popescu trimitea fără ezitare la eforturile
momentului de a se construi în România o industrie
bine articulată, masivă. Acest lucru antrenase și modificări semnificative în structura demografică, pe care
tânărul critic nu ezită să le evoce; dar nu numai cu
trimitere la mediile economice productive ci, la o privire mai atentă, printr-o trimitere expresă la acea specie
de intelectual care este artistul (cine altcineva să scrie
romane?). „În clipa de față concentrarea orășenească
și societatea tehnică favorizează proliferarea romanului și genul se va consolida la noi abia acum. Ceea
ce până după primul război mondial s-a exprimat la
noi în poezie, în legendă populară, în anecdotică, în
vodevil, după întărirea statului modern și întemeierea
lui pe ideea și realitatea orașului mare nu se mai poate
exprima decât prin roman”11. Persuasiv, intransigent
în opțiunea sa, Petru Popescu pledează pasional în favoarea romanului ca panaceu universal și îl vede ca pe
un soi de piatră filosofală, singurul instrument adecvat
surprinderii noii realități românești. „Nu e normal ca
un scriitor trăitor în ziua de azi în București să fie, din
punctul de vedere al conștiinței, un anacronic, un întârziat față de specii moderne curente, cum sunt inginerul,
tehnicianul, muncitorul, funcționarul, medicul, intelectualul etc”12. Odinioară, I.L. Caragiale relua celebrul adagiu latin sutor, ne ultra crepidam. În vremuri
mai apropiate, Petru Popescu invita romancierul la
întrecere întru adecvare la modernizarea citadină cu
felurite categorii de oameni ai muncii și de specialiști.
De pe astfel de poziții, teoreticianul cu background
de romancier formula și diagnostice cu un caracter
mai general: „Cât despre roman, dacă îl figurăm pe
o linie dreaptă, găsim la extrema stângă romanul
«agrar», la cea dreaptă romanul «intelectualist». Centrul ne lipsește”13. Centrul nu poate însemna aici decât ceva care să acopere zona socială muncitorească,

Dar Petru Popescu mai milita și pentru o altă centralitate socotită necesară. Cum cel mai dezvoltat mediu citadin românesc îl prezenta capitala țării, pe el îl măcina
faptul că „...Bucureștiul (cel mai mare oraș din sud-estul Europei etc.) nu mai are o literatură a sa”14. În viziunea autorului, „Ca metaforă vie a României și a ariei
balcanice, Bucureștiul are o inestimabilă valoare”15. Ea
se cerea, deci, pusă neîntârziat și cu strălucire în valoare
printr-o artă romanescă pe măsură. Avea dreptate.
Centralitatea și condiția de metropolă regională nu i
se pot refuza Bucureștiului și se cuveneau consfințite
printr-o tratare pe măsură în proza românească.
Deși inițiat sub bune auspicii, programul literar
dedicat prozei de actualitate de către romancierul
bucureștean a rămas nefructificat din motivele intensificării activității de „îndrumare” ideologică a literaților și a demisiiei autorului din rândul literaților
români. În deceniile care au urmat până la căderea
comunismului, destui autori de talent s-au încadrat
– fără să și-o fi propus și fără chiar să o știe, autorul
și cărțile lui fiind interzise în timpul dictaturii – în
programul estetic petrupopescian. Altminteri, moderne și citadine s-au dovedit romanele lui Fănuș Neagu
(Frumoșii nebuni ai marilor orașe, 1976), Gabrielei
Adameșteanu (Drumul egal al fiecărei zile, 1975,
Dimineață pierdută, 1983, Provizorat, 2010) și
Mircea Cărtărescu (Orbitor, 1996 - 2007, Solenoid,
2016). Prozatorii generației 80 sunt, la rândul lor, în
mare măsură, adepții citadinismului, lăsând în urmă
vechile marote ruraliste. Radu Aldulescu (Amantul
colivăresei, 1996), Ioan Groșan (Un om din Est,
2010) etc. o dovedesc prin producția lor de carte. Era,
pesemne, firesc să se întâmple astfel, pentru chiar motivele identificate de Petru Popescu în vremea – scurtă
– a tentativei sale de sacerdoțiu critic.
__________________

1 Petru Popescu, „Pentru un adevăr cunoscut”, în Între Socrate și Xantipa, București, Ed. Eminescu, 1973, p. 24. Text
publicat inițial în Viața românească, în iulie 1970.
2 Idem, „Formula romanului”, loc. cit., p. 19. Text apărut
inițial în Cronica, 12 decembrie 1970. Daniel Moșoiu,
Convorbiri cu Alexandru Vlad, Cluj-Napoca, Ed. Școala
Ardeleană, 2019, p. 22: „Dar nu este oare literatura o manifestare citadină? Literatura română a cucerit orașul, până la
urmă, și prin poezie, și prin proză. Am trăit la oraș, am scris
la oraș”. Interviu din 18 februarie 2008.
3 Petru Popescu, „Formula romanului”, loc. cit., pp. 19-20.
4 Idem, „Romanul de azi”, loc. cit., p. 13. Fragment dintrun interviu publicat integral în Cronica, 25 iulie 1970.
5 Idem, „Pentru un adevăr cunoscut”, loc. cit., p. 27.
6 Idem, „Formula romanului”, loc. cit., p. 22.
7 Idem, „Unde ne sunt orășenii?”, loc. cit., p. 61. Eseu publicat întâi în Gazeta literară, 8 august 1968.
8 Ibidem, p. 62.
9 Idem, „Realism și autenticitate”, loc. cit., p. 40. Text apărut inițial în Viața românească, aprilie 1970.
10 Idem, „Romanul de azi”, p. 14.
11 Idem, „Formula romanului”, loc. cit., p. 20.
12 Petru Popescu, „Pentru un adevăr cunoscut”, loc. cit., p. 27.
13 Ibidem, p. 30.
14 Idem, „Unde ne sunt orășenii?”, loc. cit., p. 62.
15 Idem, „Spiritul muntean”, în loc. cit, p. 126. Publicat
inițial în Argeș, decembrie 1970.

Daniel MARIȘ

O carte de poezie cât un proces de
conștiință, o proiecție în inteligibil a
inefabilului, a efemerului în etern ne
propune Maria Pal în „Te visează bufnița
albă” (Napoca Star, 2021). Ca martor și
ca judecător, Timpul, jalonând traseul
trecerii, o strategie de învins fragilitatea
umană și amărăciunea plină de noblețe,
o gravură existențială impregnată cu
o trăire narcotică a liberului arbitru
anarhic până la spulberare: „stai la
poalele unui munte necunoscut/ și-i
scrutezi piscurile ascuțite/ la fel de
tăioase ca suferințele tale/ ce înmulțesc
incertitudinile/ precum Isus pâinea și
peștii/ atent începi cățăratul sprijinit
în toiag/ când pe versantul cel mai
abrupt/ trădător se transformă în șarpe/
sâsâindu-ți/ timpul pentru acest urcuș
ți-a fost furat/ de pustiul ce se întinde
nevăzut spre tine” (TIMPUL PENTRU
ACEST URCUȘ).
Nașterea iluziei într-un tot care există,
a senzației și mișcării voliționale întreprinde o revizuire a memoriei ca o sevă
ce fermentează în areale labirintice înspre o transparență a metamorfozelor
realului care susține și pune în valoare
mai mult decât o nostalgică trimitere la
mitic, la primordial: „cineva îți soarbe
gândurile dintr-o cupă/ din privirea ta se
desprind zboruri/ construiesc un traseu/
pe care-și încep călătoriile/ spaimă cu
spaimă/ frumusețe cu frumusețe/ când
vei da povețe arborilor zvăpăiați/ la-crimile nu vor mai îneca pământul/ doar
vor înmuguri o rugăciune/ lângă visul
bufniței albe” (VISUL BUFNIȚEI ALBE).
Această așteptare răbdătoare, atinsă de morbul unei emoții exacte,
supusă lăuntricului demistificator are
aparențele unei nepotriviri esențiale
cu efectele oarbe ale ieșirii din tăcere,
captate într-un torent ce absolvă ori
pedepsește. Acest inventar conturează
o contrapondere a interiorului față de
exterior, de conjunctural și aparența sa
perisabilă. Este, dacă vreți, o configurare
și nu o conformare, sursă și rezultat al
trăirii autentice reverberată la nivelul
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Din spațiul erotic al existenței, al
unor incertitudini lucid filtrate, cu seducătoare stăruință, în ipostazele unei
transcendențe sui generis pare a-și extrage vâna poetică Raluca Faraon în cel
de-al doilea volum de poezie, „Alchimia
memoriei” (Editura Neuma,2020). Digresiunea extatică devine o stare de
conștiință prin care cuvintele își fac
loc din sau înspre partea irațională și
instinctuală a trăirii și desfășurării
panoramice a ingenuității, înfiorat-detașată de ispita jocului gratuit. În asemenea condiții, retrăirea poetică este
chemată să dea curs unei percepții a
dizolvării și disoluției lucrurilor pentru

o tiranie a instinctului vital de existență,
un straniu sentiment al deja-vu-ului pe
terenul necontenitei încleștări a spiritului cu trupul. Ori în atari condiții, conturarea identității se dezvăluie ca un
nod de contradicții deasupra barierelor
anatomice, în funcție de oscilațiile simbolicului efort de reîntoarcere într-o
lume ce ispășește, tragică în eșecul ei:
„ce nebunie/ să te tulburi la vederea
sângelui cald/ să crezi că amețeala care
te cuprinde/ e semn de extaz/ pentru
că rănile sunt naive/ și istoria lor e/
fragilă/ așa că la sfârșit/ când s-a făcut
liniște/ când totul a fost renegat/ rana
tremură de frig/ și-i cere cuțitului să o

a face posibil miracolul recompunerii
și resuscitării timpului hilar devălmășit
și risipit mai apoi sub cupola viziunii
și substituirii planului oniric. Această
fermitate ontică este lichefiată așadar
într-un creuzet al reîntoarcerii la o nouă
monografie a dragostei, cu succesiuni și
concomitențe: „așa am fost/ așa am și
rămas/ de o parte și de alta a prăpastiei/
ne privim continuu în ochi/ nu pentru
că ne-am iubi/ nu pentru că am avea nevoie/ unul de celălalt/ ci pentru că nu
există altă cale/ prăpastia ne-ar privi și
ea în ochi/ și ne-ar striga pe nume/ dacă
am fi ispitiți să coborâm/ privirea/ și tu
știi/ de acolo/ nu s-a mai întors nimeni
vreodată/ cu timpul vom ajunge/ două
mormane de sare/ pe care se vor odihni/ perechi de păsări călătoare/ și poate
va ploua/ și poate ne vom îmbrățișa/ pe
fundul prăpastiei/ din care nimeni/ nu
s-a mai întors vreodată”. Între neant și
ființă, mitul regresiunii pulverizează pe
un fundal existențial un sentiment al
invaziei neliniștii, al inevitabilului. Ademenirea spre ruperea de transcendent,
printr-o suită hipnotică de impulsuri,
tinde să multiplice ascensiunea spre
acoladele somptuoase ale teritoriilor
destinului și memoriei. Matricea acestei alchimii este alcătuită din visele,
iluziile, întrebările ajunse rod printr-o
feminitate traversată cu frenezie și disperare, absorbindu-se pe sine însuși:
„și cînd credeam/ că nimic/ nu se mai
poate întâmpla/ că se făcuse în sfârșit
liniște/ în azilul de noapte/ în care beam
pe furiș din venele deschise/ doar cât să
le facem în ciudă medicilor/ școliți de
freud/ (medici cu bărbi albite în cloroform/ca să sperie greierii negri/de prin
urechile surde la rațiune)/ ei bine/ s-a
întâmplat/ o pasăre sinucigașă/ o colivie
goală/ locul perfect/ să mă ascund de
tine” (eșafod). Noua geneză instaurează

vindece.” Trasând o albie fără stereotipii
și aspirații platonice, „Alchimia memoriei” se conturează ca un efect și nu ca
un scop în sine. Exemplaritatea afectului conduce spre o decupare în reprezentare a elementelor de întemeiere a

Povești despre naufragii

conștiinței artistice. Căutarea, acest
alter ego al creatorului, o abilitare a
absurdului lumii și depărtării spațiale:
„printr-o pădure de mesteceni/ într-o
grădină cu meri/ trebăluiesc sfinții de
zor/ unul încearcă să lase întunericul
fără cap/ altul să-l țintuiască de un
trunchi/ lângă tine/ un copil sparge
ziua în țăndări/ cu un râs cristalin/ cu
răsuflarea tăiată/ brusc devii fluviu/
și cauți albia care să te țină în viață”
(CAUȚI ALBIA).
Compoziția și culorile artistului
plastic se regăsesc în miracolul clipei al
poetei Maria Pal. Tocmai acest miracol
deschide un gol și-l recompune cu
fluxul și refluxul său, o imagine palidă
a „bufniței albe”, simbolul idealului
spiritului, al armoniilor pierdute „în
închisoarea strâmtă a simțurilor”...
Toate acestea și încă mult mai multe
iluminări sustrase din imanență și
imortalizate poetic au în mod evident
o finalitate inițiatică, reminiscență a
nostalgiei primordiale și cunoașterii
divine: „va veni un timp/ când vei deveni
un culegător de vânt prin lanuri de cer/
un decor pentru labirintul construit de
viermi/ unul dintre numărătorii de fulgi
la polul nord/ sau pictor fidel pentru
uraganele/ din sufletul unde vindecarea
uită/ cum se îmbracă halatul/ iar cineva
nu va înceta să îți strige/ totul cade din
nou și din nou/ necunoscutul îmbracă o
mie și una de îndoieli/ niciodată la fel/
tu descoperă prin viață acel altceva/
poemul acesta este despre tine/ oferă-i
ținutul din caleașca trasă de fluturi”
(CULEGĂTOR DE VÂNT). Poezia
Mariei Pal este ca un drum la al cărui
capăt găsești mereu un alt început...

realului prin gestul ridicării poetice spre
un spațiu de conservare existențial al
freneziei simțurilor și vitalismului erotic. Așa deci acoperă, închide poeta sonurile unor motivații lăuntrice pline de
o făgăduință, poate ca un alibi perpetuu,
ce se naște treptat și trage clare linii
de demarcație în clarobscurul memoriei: „înșir orele în ritmul ploii/ pe ața
singurătății/ și îi șoptesc umbrei tale/
care a uitat să plece/ povești despre
naufragii”. Este poate tocmai temeiul
și temerea acestei cărți, o aparență a
visului genealogic insinuat în plasma
cercurilor concentrice ale cuvântului și
esenței sale mitice.

Muzicianul Constantin Rîpă / o conștiință artistică

Activitatea muzicologică și dirijorală au prevalat în
cadrul creativității operei profesorului Constantin Rîpă,
renumit mai ales datorită succeselor internaționale
dobândite prin anii dictaturii comuniste cu turneele
corului Antifonia, înființat de domnia sa la Academia
de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Dar personalitatea lui artistică a cunoscut o uimitoare extindere când i-au apărut volumele de versuri ce l-au consacrat ca autentic poet în arealul cultural transilvan,
leagăn spiritual pentru moldoveanul venit să studieze
și să se împlinească profesional în capitala Ardealului. Recenziile scrise despre volumele sale de versuri
de critici importanți, precum Petru Poantă și Mircea
Popa, stau mărturie a valorii scrisului său, alături de
creația muzicală extinsă, variată, binecunoscută. Pe
lângă volumele de versuri scrise înainte de 1989, dar
publicate, fatalmente, după înlăturarea dictaturii comuniste, apărute anual în euforia trăirii libertății,
dintre care amintim Îmbrățișarea mea (2000), Joc
de-a timpul (2001), Reistorie (2002), Poezii finite
(2014), Poezii salvate (2016), Constantin Rîpă a scris
și scrie memorialistică, însemnări și texte fragmentate, aproape aforistice, adunate în cărți valoroase ca
informație documentaristă și mărturisire intimistă,
devoalată sincer și ardent din forul său interior. Aceste
gânduri mărturisite hârtiei tentează cuprinderea și

integrarea în acolade temporale liber alese, dilatate
somptuos sub privirile aspre ale hrăpărețului Cronos.
Periodizarea poartă următoarele titluri: Jumătatea
mea de veac XX (2002) și Deceniul meu de veac 21
(2013). Mai cu seamă aceste cărți pun în evidență temperamentul artistic al autorului lor, spirit rebel și contestatar, elitist dar necruțător, de multe ori în război
cu toată lumea.
În continuarea acestor consemnări în proză a apărut
în 2021 volumul Dublul meu deceniu de veac XXI.
Însemnări (Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca). După
cum se vede tot o raportare la factorul timp și durată,
stipulate ca permanentizarea unui contract simbolic,
luminos și senin cu trăirea siderală în eternitatea clipei. Ca și celelalte volume, Constantin Rîpă și-a grupat textele pe categorii: Generale, Filosofice, Estetice,
Literare, etc. O atenție sporită primește secțiunea
Socio-politice, o treime din carte ca număr de pagini.
Autorul constată și spune: „am eludat acest capitol”,
ceea ce se înscrie ca acaparare a politicului în ansamblul dezamăgirilor generale din ultimii ani. Parcurgem
rândurile scrise de un analist nu neapărat politic, cât
un analist subtil și dur al realității înconjurătoare.
Iată: „Omul s-a înlănțuit pe sine pe măsură ce și-a
perfecționat societatea”. Și mai dur: „Klaus Iohannis
poartă în sânge disprețul de veacuri pe care l-au avut
sașii pentru poporul român.” Cu privire la celebritatea de toți râvnită: „Dacă n-ai activitate politică sau
gazetărească, sau poziții administrative, nu ești nimeni.
Mai ales academician.”
E interesant cu câtă precizie își privește compozitorul Constantin Rîpă creația muzicală, concluzie
contrasă într-o propoziție: „Frumosul adevărat e convulsiv și dramatic. Am citit această frază undeva, mi-a
revenit în minte într-o noapte, am căutat-o și n-am

mai găsit-o, dar cu ea pot să-mi justific muzica mea.”
Admirația și recunoștința arătate pentru mentorul său
se revarsă în formulări de o cuceritoare simplitate:
„Dacă am realizat în viață câteva lucruri de anvergură
(Antifonia, compoziție, muzicologie) datorez toate
acestea celor 6 ani de școală cu Sigismund Toduță
(1963 - 1969)”. Opinii de un radicalism vehement
proferează vizavi de îndoctrinarea religioasă: „Mare
bestie a fost sau a simțit omul că este, din moment ce a
avut nevoie să inventeze religiile, prin care și-a impus
atâtea opreliști.” Demitizarea vizează adesea coborârea
în cea mai banală platitudine a totemului autohton cu
ascendență spre raționalitatea care înglobează în gândire conștiința morții ca la D.D. Roșca: „Gânditorul de
la Hamangia e un biet om trudit după o zi de muncă
grea.” De parcă această poziție ce precede pe Gânditorul lui Rodin n-ar fi suficient de elocventă în simplitatea ei. Necruțător se arată cu Leibnitz:
„Monadele lui Leibnitz sunt până la urmă o mare
gogoriță în fapt, e o altfel de religie. Mai... găunoasă.”
Dar cu cât patos exaltă lumea satului de odinioară, ca
satul Smulți din Moldova natală, și legătura omului
ancestral cu glia străbună!
Însemnările despre viață și moarte, despre „trăirea
inconștientă” și risipa de energii creative curg în
șuvoaie spumegânde, pline de libertăți și lucidități
iconoclaste, producătoare de taine, dificultăți, invidii și suferințe insurmontabile, specifice omului și
creatorului de frumos, angajat trup și suflet în edificarea profilului său artistic, peste mode și timp. Întors
spre păgubosul prezent, înțeleptul trecut prin lume
nu contenește să reflecteze întristat, în stil apoteotic
maniheist: „Nu-mi fac griji pentru viitoarele milioane
și miliarde de ani ale omenirii, ci pentru mia de ani
care a început cu acest mileniu al nostru.”
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Perpetua oscilare între melancolie și teribilism
Părul de pisică de Elena Simion (Editura
Casa de pariuri literare, 2021)

Romeo
Aurelian ILIE
Elena Simion (născută în 1997) este absolventă a
Facultății de Litere din Iași, secția Limbă și Literatură
Germană-Engleză. Face parte din
proiectul cultural Cozy Poetry
Night, înființat la Iași, extins
ulterior și în alte orașe ale țării.
După o serie de apariții în reviste
literare și platforme culturale online, în anul 2021 debutează cu
volumul de poeme Părul de pisică,
la editura Casa de pariuri literare.
Volum asupra căruia mă voi apleca
în cele ce urmează.
Pentru început aș vrea să facem
cunoștință cu poezia Elenei
Simion, drept pentru care voi reda
aici poemul ce deschide volumul,
întrucât comportă trăsăturile unei
veritabile arte poetice, în sensul
că din versurile acestuia irizează
mai toate coordonatele ce descriu
într-un fel sau altul maniera sa de
a scrie poezie: „undeva în lume
soarele e mai puternic/ iar cineva
are sensibilitate la lumină// în
primul an de facultate a trebuit
să/ îmi conving cumva profesoara
de literatură/ că nu am luat droguri înainte de curs/
a râs și probabil îți imaginezi/ o femeie frumoasă cu
părul lung/ puțin hipiotă./ ai dreptate”.
Coordonatele invocate mai sus ar fi următoarele:
discurs cvasi-confesiv cu valențe terapeutice, teme
alese din realitatea cotidiană specifice vârstei,
preocupărilor și anturajului său, și o perpetuă oscilare
între melancolie și teribilism, care se reflectă atât în
limbaj cât și în conținutul intrinsec al poemelor. În
continuare voi încerca să dezvolt și să edific fiecare
dintre aceste coordonate.
Alin Ioan (născut în 1981) a absolvit Facultatea de
Teologie - Asistență Socială din Arad. A debutat cu
volumul de versuri, Cer de rigips, nori de glet (editura
frACTalia, 2016). Au urmat volumele, Atâta vreme
cât știi că poți să te întorci (editura frACTalia, 2018)
și Departe, cât se poate de departe (Casa de pariuri
literare, 2021). Asupra acestuia din urmă mă voi apleca
în cele ce urmează.
În acest nou volum de versuri, sau mai exact fie spus,
de poeme, Alin Ioan ne îmbie cu o serie de amintiri din
copilărie și adolescență, dar și întâmplări mai recente,
într-o manieră cât se poate de familiară, creând
atmosfera aproape intimă a unui taifas confidențial
desfășurat între prieteni vechi care nu s-au mai văzut
de mult și simt nevoia să își (re)povestească viețile, ca
să poată reînoda firul camaraderiei: „erau anii când
ieșeam pe balcon să fumez/ invocând/ copilăria
petrecută la ţară/ miezul de pâine caldă/ şi vorbele
ferme de altădată/ ale bunicului/ care se rostogoleau
ca un cartof pe pământ.// mai ţin minte că pe
atunci zorile zugrăveau fugar/ chipul molcom/ al
bunicului/ în oglindă sâmbăta când îşi înălbea faţa şi
înăsprea aerul/ cu mirosul puternic de apă de colonie
sovietică/ iar bunicii îi venea un dor de a găti fasole
cu ciolan/ şi plăcinta aceea/dumnezeiască cu mere.//
plecam apoi să le spun tuturor copiilor de pe uliţa
noastră/ (străjuită de nuci uriaşi cu umbre ca niște/
răsuflări amare)// cum secundele binecuvântate cu
nume de zâne/ din basme devin rotiţele străvezii/
ale universului rural şi că fericirea lor/ trebuie să fie
atât de straşnică încât/ dacă s-ar suda între ele/ cu
vreo două trei raze de soare/ în amiezile prelungite
de vară ar naşte libelule/ purtătoare de instincte
suprarealiste/ iar pentru cei ce ar avea norocul să le
vadă/ împerechindu-se spre seară la râu/ ar zăngăni
în uimire îngeri/ uşor de prins în lumină/ rugându-se
la dumnezeul tenişilor de pânză./ îi cunoşteam după
ochi că a sosit momentul trecerii/ spunea ea/ mulţi
dintre ei se contorsionau/ gemeau şi îşi strâmbau
feţele// la unii trecerea dura mult/ nu voiau să plece/
ceva îi ţinea legaţi// în schimb alţii îşi dădeau duhul
atât de uşor/ precum o fluturare de mână pe un peron
de gară.// în zadar a făcut preotul rugăciuni/ peste
rugăciuni în timp ce sătenii săpau şanţuri/ pentru ca
sângele şiroind cu bulbuci să nu le intre în case.// am
privit încă o dată poza în care bunicul/ stătea lângă
mine/ pe când aveam doi ani/ mi-am recunoscut
pomeţii proeminenţi în pomeţii lui/ şi m-am oprit din
scris/ cuprins de un fel de amorţeală a simţurilor”.
Firește, amintiri din copilărie s-au scris dintotdeauna
(începând de la Ion Creangă, sau poate chiar de mai

Discursul cvasi-confesiv centrat pe dimensiunea
intimistă a propriei persoane, ne descoperă o poetă
care, deși tânără, a avut timp să trăiască o sumă
generoasă de drame sau traume, pe care inițial le-a
înmagazinat în sine, fără a bănui poate efectul nociv
al acestui demers propriu adolescenței, ce-i drept,
dar care acum o obligă să scoată
la iveală sub forma poeziei o serie
de dureri și frustrări, de deziluzii
și dezamăgiri, pe care, în mod cu
totul excepțional, nu se ferește să
le spună pe nume, să și le asume,
să le treacă în custodie, chiar dacă
știe că trebuie să scape cumva de
ele: „câteva fețe plânse pe un ecran
mic/ îți amintesc/ cum moartea
se așează ca o mână de viermi/
sapă șanțuri în creier până/ nu
mai ai”; „nu e normal să suferi/
de o boală psihică/ e ok să o crești
acasă, dar nu o scoate în public/
aș spune la fel despre copiii urâți/
dar cât timp suntem ipocriți/ ei nu
există”; „știam că n-o să meargă/
din egoism îmi bag singură cuțitul
în rană/ de la prea mult bine/ nu
scrie nimeni”; „uneori carnea mi
se strânge pe oase/ nu mai ajung
pentru mine/ mi-e teamă că într-o
zi care va începe/ și se va sfârși
perfect am să mor/ am să mă
usuc până mă fac/ praf și am să îmbrac arcurile/ din
saltea”.
Asupra temelor alese, despre care am spus că sunt
specifice vârstei, preocupărilor și anturajului său, nu
voi insista foarte mult, găsind că ține de un firesc al
lucrurilor ca tânăra poetă să scrie constant despre
consumul de alcool, căruia nu îi dedică nicidecum vreo
odă, fiind conștientă de nocivitatea lui, despre examene
și restanțe, despre viața de student, despre dezamăgiri
în dragoste, despre sex și sexualitate, despre moarte
și tentative, din fericire eșuate, de sinucidere. Însă

Căzut (și înălțat) pe
frontul dezvrăjirii de lume
Departe, cât se poate de departe
de Alin Ioan
(Casa de pariuri literare, 2021)

înainte) și se vor mai scrie poate până la sfârșitul
veacurilor. Ceea ce face ca relatările lui Alin Ioan să
fie cumva diferite este faptul că el
reușește, prin intermediul unui
cod lingvistic unic, alcătuit din
arhaisme, din cuvinte aproape
uitate, dar pline de un sens și din
expresii specifice vieții trăite la
țară, să creeze un fel de paradis,
un spațiu ideal, în care se simte
liber. Ba mai mult, dacă pentru
majoritatea oamenilor, sfârșitul
copilăriei
înseamnă
implicit
părăsirea sau izgonirea din rai,
pentru Alin Ioan lucrurile stau
cu totul diferit, și aceasta pentru
că el pare să-și poarte cu sine
raiul acela misterios, în egală
măsură în suflet, dar și ca un fel de
veșmânt, astfel încât, pe de o parte
își asigură o perpetuă ședere în
paradis, iar pe de alta reușește să
se protejeze de influența nefastă a
lumii exterioare.
Inedit este faptul că pe alocuri,
Alin Ioan își pigmentează volumul
de față cu expresii care, în mod
normal, ar trebui însoțite de iconicul dreptunghi roșu
care atenționează prezența unor „texte explicite”. Însă,
rămas în acea atmosferă paradisiacă, cititorul va trece
cu siguranță neafectat prin mijlocul acestora, ba mai
mult, va surâde, recunoscându-se. Pentru că aici nu
avem de a face cu genul acela de înjurături izvorâte
din ură, frustrare sau durere, ci mai degrabă cu modul
inocent al copiilor de a-i imita pe adulți, înjurând sau
emițând teorii și păreri personale despre viața sexuală,
de exemplu, fără însă a înțelege concret despre ce
vorbesc și fără a înceta să mai fie copii: „aveam
cred vreo 12 ani când îmi petreceam după-mesele
de toamnă cu amicul meu atti. era mai mare decât
mine cu 4 ani. stăteam așezați pe grămada de lemne,
sub nucul din fața casei alor mei. povesteam./ când
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ceea ce mi-a atras atenția la poezia Elenei Simion
este infiltrarea printre toate aceste teme din spectrul
risipirii, a unor teme prea puțin abordată în poezia
tânără de astăzi: familia, copilăria și viața la țară.
Și cu aceasta aș dori să trec și la cea de-a treia
coordonată invocată mai sus, la acea perpetuă oscilare
între teribilism și melancolie, pe care voi alege să o
ilustrez, cu citate alese sper eu pertinent, dispuse
alternativ, lăsând pentru final o minimă analiză: „să
nu ne mințim/ dacă-ți pune dumnezeu mâna în cap/
e pentru că vrea un blowjob”; „mi-e dor de bunica,/
de ciorapii de lână/ am picioarele mai reci decât
carcera în care/ mi-aș dori să putrezească dragnea/
să stea o vreme ca un dinte în spatele aparatului
dentar”; „sunt un câine uitat care caută adăpost când
plouă/ și uneori mângâiere/ înainte să mor aș vrea/
să mai strig o dată/ muie psd”; „să nu ne mai judece
dumnezeu/ mai bine făcea praf coasta lui adam/ și
o trăgea pe nas decât să creeze femeia”; „poate că
înainte să mor aș vrea o cină în familie/ să fim la fel
de fericiți ca atunci când/ aveam 8 ani și tata a venit
de la galați cu de toate/ e fascinant cum ne rugăm de
moarte/ ca de mama dimineața/ încă 5 minute”.
Este cât se poate de evident că țintele predilecte ale
teribilismelor Elenei Simion sunt religia și politica,
două domenii în care cu siguranță a fost foarte
dezamăgită de-a lungul timpului (de altfel chiar
amintește de preoții care nu fac înmormântări fără
bani). Ceea ce mi se pare de-a dreptul fascinant este
că în cel puțin două rânduri, teribilismul și melancolia
s-au învecinat în structuri imediat alăturate, ceea ce
spune destul de multe despre forul interior al poetei,
în care se pare că se duce o luptă continuă între nervi
și pace, între frustrare și nevoia de mângâiere, între
dragoste și ură, ceea ce cumva este normal având în
vedere mediul socio-politic în care trăim.
Un alt aspect care mi-a atras atenția la poezia
Elenei Simion, și care vine cumva ca o compensație
față de orice alte mici neajunsuri, este fluența și forța
discursului poetic. Indiferent de temele abordate,
poem de poem, ea arată o siguranță de sine uimitoare.
Spune tot ce are de spus fără poticneli, cu o asumare
totală, ceea ce denotă în ultimă instanță faptul că avem
de a face cu o voce puternică, ceea ce este un atu foarte
mare ținând seama de faptul că avem totuși de a face
cu un volum de debut.
Consider că în Părul de pisică Elena Simion a dat
tot ce avea de dat în acest moment, lăsând însă și loc
suficient pentru noi surprize, ce vor veni o dată cu
următoarele volume, pentru că este cât se poate de
clar că sunt șanse generoase ca pe viitor, aceasta să
dezvolte alte moduri de abordare a poeziei, ceea ce nu
ar fi decât în avantajul său.
se făcea ora la care începeau să se întoarcă femeile
de pe la locurile de muncă, atti exclama: ce zici de
mama lui fermecatu’?! nu-i așa că ai fute-o? uite ce
craci are. eu ziceam cu jumătate de gură: da./ eu aș
fute-o, continua el, de i-ar zbura ochii din cap. aș face
o pauză de cinci minute ca indianul talpă-iute și iar
aș fute-o./ da, de mama lui cipri ce zici?! uite ce tâțe
are și ce păr, îi ajunge până la cur. i-ai da limbi în
pizdă?! eu încercam să fiu mai credibil de data asta,
că da, i-aș da./ eu aș fute-o până mi-ar zice cipri și
soră-sa, tată, în pula mea, completa surescitat atti./
fii atent, dar de mama codruței ce
zici?! țâțe, cur, da, ce față! să știi
că aș fute-o până mi s-ar duce un
strat de piele de pe pulă!/ deși au
trecut anii, de multe ori mă trezesc
repetând din senin replica asta a
lui,/ aș fute-o până mi s-ar duce
un strat de piele de pe pulă!/ apoi
se lăsa liniștea pentru o vreme,
era toamnă, ziua era mai scurtă,
se însera mult mai devreme. atti
îmi zicea, știi care e diferența
dintre a face sex și a face dragoste,
pănuță? acum să te văd./ am stat
o vreme pe gânduri, mă simțeam
la școală, scos la răspuns, era o
întrebare capcană, sex, dragoste./
nu știi, în pula mea, n-ai de unde
că ești mic și prost, te ține mă-ta
tot la curul ei./ fii atent, pănuță./ a
face dragoste e atunci când te fuți
cu o tipă de care ești îndrăgostit,/
adică înnebunești fără ea,/ în
pula mea./ n-ai idee cum e, parcă
tocmai ai murit și te-ai trezit în
paradis,/ ceva de genu’,/ dar tu ești mic,/ nici flocii
nu ți-au ieșit./ hai dispari, te strigă mă-ta, ne vedem
mâine pănuță,/ hai noroc”.
Pe mine m-a vrăjit, în sensul bun, acest volum al
lui Alin Ioan, pe care chiar l-am receptat ca pe un
descântec de dezvrăjit lumea, ca să-l parafrazez pe
poet, din chingile determinismului, ale fatalismului și
ale convenționalului, ca o încercare, în parte reușită,
de a reașeza în lumea aceasta, paradisul pierdut (sau
doar uitat) al copilăriei, al vârstei aceleia nevinovate,
al inocenței și cel mai important, al libertății.
Departe, cât se poate de departe, este genul acela
de carte pe care e bine să o lași la îndemână, să o mai
deschizi din când în când, pentru a te ridica după
fiecare cădere pe frontul dezrăjirii de lume.
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,,Când Dumnezeu este pus în mijlocul tuturor
lucrurilor, până și scrumul și cenușa devin Lumină”

Diandra David în dialog cu artistul plastic Silviu Oravitzan

Diandra David: Când
Creatorul a pus temelie la
zidirea de peste adâncuri,
Pământul nu cunoştea
încă ruşinea goliciunii și
nici importanța sensului.
„Și a zis Dumnezeu: Să fie
Lumină! Și a fost lumină”. Aţi mărturisit acum
câţiva ani că primul lucru
pe care l-aţi zărit, când
aţi deschis ochii pentru
prima dată, în Ciclova
natală, a fost un Univers
înconjurat de semne străvechi. Cu timpul, prin
actul contemplării, acestea v-au acaparat şi v-au tulburat prin ancestralitatea lor. Fiind denumit Pictor al
Luminii, care a fost cel dintâi moment, în care aţi decis
să puneţi bazele facerii unei lumi artistice, care azi vă
consacră până dincolo de Ocean?
Silviu Oravitzan: Din capul locului exageraţi cu
notorietatea mea. N-am făcut decât un iconostas şi câteva expoziţii... Dacă ele se constituie într-o lume, nu
am niciun drept s-o declar ca fiind a mea. Dacă este, şi
este vie, sunt egal cu toţi privitorii mei, având aceeaşi
poziţionare: faţă spre Dumnezeu, spre Centru, unde
legăm Dumnezeul de noi, de Dumnezeul Unu, unde
fiecare îşi găseşte puterea, bucuria şi mântuirea.
Această lume nu s-a developat instantaneu. Ea s-a
zidit continuu, asiză pe asiză, într-un perete de Lumină. La început, a fost o chemare a analizatorilor, a
simţurilor: ochiul care vede şi mâna care execută. Aşa
am ajuns la interesul şi studiul pentru artele plastice.
Universul în care m-am trezit, la care faceţi referire,
înconjurat de semne străvechi, familia în care m-am
trezit, studiul, lecturile ulterioare, au făcut trecerea de
la vedere la străvedere. Au făcut ca lumea mea artistică
să se îndrepte spre o ţintă. Ce se întâmplă cu mine, cu
noi, de unde venim şi încotro ne îndreptăm? Bornele acestui drum au avut ca punct iniţial Credinţa şi ca
punct final Mântuirea. Puterea mea, suflul meu sunt
ale unui alergător de cursă lungă. Cu cât văd mai mulţi
companioni în jurul meu, cu atât mă simt mai împlinit. Aşa oare se explică notorietatea mea?!

Diandra DAVID

D.D.: Secolele au demonstrat că pictura se poziţionează pe acelaşi loc cu decoperirile ştiinţifice, artiştii
plastici exprimând de cele mai multe ori ceea ce ajung
să concluzioneze cercetătorii ştiinţifici. Trăirea actelor
culturale şi identificarea lor cu experienţele spirituale
constituie fundamentul intuiţiei. Care este sursa intuiţiei dumneavoastră şi ce aţi reuşit să descoperiţi până
acum prin intermediul propriilor creaţii?
S.O.: Ultimele secole ne-au lăsat amprentaţi cu o
puternică atitudine epistemologică: nu există decât
ceea ce putem demonstra cu lumina raţiunii. De aici,
toată construcţia ştiinţifică, din aproape în aproape, a
lumii materiale. Asta a început mai puternic în Secolul
Luminilor (interesant cum lumina şi-a dedicat numele
unor înscrisuri doar pe orizontala ei). Și, într-adevăr,
astăzi trăim „miracole ştiinţifice”: comunicarea, viteza, tehnologizarea, informatizarea, realizări măreţe
doar pe orizontala crucii. Dar sufletul? Omenia, bunătatea, altruismul, devoţiunea, cinstea au înregistrat
valori calitative? Ce a realizat omul în parcursul ascensional al crucii? Unirea omului cu Cerul, cu Absolutul,
cu Unul. Eu consider că toate descoperirile ştiinţifice
nu sunt decât lucrarea lui Dumnezeu, care a vrut Să-şi
descopere tainele, trăgând puţin la o parte perdeaua
cunoaşterii.
Într-adevăr, în ultimul timp, artele au urmat acest
curs al însoţirii cunoaşterii ştiinţifice. Exemplele pot
fi: impresionismul, pointilismul care urmează legilor
opticii, cubismul hipercunoaşterii obiectului simultan
şi pe etape, hiper-realismul, cunoaşterea şi descrierea
cu minuţie la suprafaţă a celor văzute, realismul, cele
văzute şi trăite, omul în raport cu societatea etc., etc.
Câte abordări şi unghiuri de cercetare, atâtea isme în
modernitatea contemporană.
Dar oamenii au avut un alt punct de vedere, de abordare a reprezentării până la Renaştere (de altfel şi în
Renaştere se continuă mascat acest tip de reprezentare). Totul era traductibil de la marele Univers la micul
Univers; obiectul de artă, printr-un limbaj bazat pe
simboluri. Sunt patru simboluri fundamentale care,
printr-un sistem de echivalenţe, au tradus marea lume
complexă dimprejurul nostru în simboluri geometrice
fundamentale. Acestea sunt: cercul, pătratul, crucea
şi centrul. Mai curând tipul meu de gândire, mai curând energiile proprii - care au impus direcţia paşilor
mei în drumul de care vorbeam mai sus - au dus la
acest tip de reprezentare. Nu ştiu dacă asta se cheamă
intuiţie. Mă simt solidar cu aceste experienţe ale trecutului, care au ţinut ordinea şi rânduiala lucrurilor, care

Când Dumnezeu este pus în mijlocul tuturor lucrurilor, până și scrumul și cenușa
devin Lumină. Născut în 4 octombrie 1941,
la Ciclova Montană, Silviu Oravitzan este
artistul plastic ce îmbină religia și filozofia,
oglindind în opera sa înțelesuri dintre cele
mai profunde. Înzestrat ca orice copil cu o
bucurie primordială, ochii lui încep să contureze devreme geometrismul străvechi
al semnelor. Cu părinți învățători, elevul
de atunci a cunoscut un parcurs frumos,
absolvind Facultatea de Arte Plastice a
Universității de Vest din Țimișoara, în anul
1983 obținând Bursa Logos la Paris, iar
în anul 1984 Bursa Fundației Peer Mattsson (Suedia). Criticii de artă îl situează
în rândul promotorilor artei religioase a
Răsăritului creștin-ortodox. Cu expoziții în
România, Grecia, Viena, Marea Britanie,
Franța, Germania, Suedia, SUA etc, Silviu
Oravitzan este artistul cunoscător al unui
dialog de semne, care-l reașează pe omul
contemporan alături de Dumnezeu.

au făcut ca ele să se lege unele de altele, permiţând un
model mental prestabilit format de-a lungul timpului.
D.D.: Lucrările dumneavoastră par desprinse dintr-o geometrie liturgică, din care reies cele mai profunde adevăruri adresate vreodată omenirii. Cele patru
simboluri metafizice fundamentale: cercul, pătratul,
crucea şi centrul, se mişcă prin lumina care ne reaminteşte de om ca de o mare taină, ca persoană şi chip
al lui Dumnezeu, ce tinde spre procesul spiritualizării.
Ce semnificaţie are pentru dumneavoastră Sfânta Liturghie şi cum îşi lasă această slujbă amprenta în viaţa
unui artist?
S.O.: Omul, în decursul istoriei sale, a fost mereu solidar cu aceste semne. Cum poţi să reprezinţi ditamai
Universul, Creaţia lui Dumnezeu, să-L faci reductibil,
să-L înghesui pe o suprafaţă plană sau tridimensională, fie că e papirus, pânză, piatră etc., dacă nu printrun sistem de substituiri şi echivalenţe. Cu mult înainte
de creştinism, omul mereu şi-a pus întrebări despre
origine, locul unde se află şi despre destinaţia sa finală. Nu i-au fost suficiente determinările care limitează
existenţa (pătratul). In căutarea Paradisului pierdut,
a căutat perfecţiunea (pătratul rotit-octogonul), nu
s-a mişcat exclusiv orizontal - adică fiind atent doar la
mijloacele de subzistenţă - ci a avut în el o puternică
nostalgie a cerului, a bolţii (cercul). Coregrafia sa între
orizontala dată şi verticalitatea devenirii întăreşte liniuţa de unire dintre noi, Multiplu şi Unul, apropiindune de Dumnezeu (crucea, centrul). Unul este centrul
generator, care aşază şi ordonează, aducând noimă şi
sens lumii (centrul). Ce altceva este piatra din vârful
Liturghiei? Momentul Euharistiei, împărtăşirea noastră cu Sfintele Taine. Pentru aceasta, totul se aşază într-o virtuală biserică, toată pregătirea simţurilor noastre curăţite de Lumină fac posibilă primirea celui mai
însemnat dar: unirea cu trupul şi sângele lui Hristos.
Acesta este întreg scopul şi rostul Liturghiei. Ce fel de
minune este aceasta? Cea care ne dă pace şi însănătoşire a inimii celei mortificate de păcat, minunea care
arată ieşirea din nelinişte şi moarte spirituală. Ea este
începutul îndumnezeirii noastre, îmbrăcându-ne în
slava nemuritoare şi în veşmântul nestricăciunii.
D.D.: Spuneaţi în cadrul unui interviu, că pătratul
şi crucea sunt complementare, stând la baza lumii şi
a omului. Cu toţii ştim că lemnul sfânt pe care Mântuitorul a fost răstignit înseamnă sacrificiu şi înviere
deopotrivă. Ca să vă parafrazez, o întâlnire pe verticală
a vectorilor ce definesc vocaţia descendent-ascendentă
a fiinţei. Care a fost cea mai mare greutate pe care aţi
simţit-o până acum de dragul artei?
S.O.: Dumnezeu Și-a trimis Fiul să salveze lumea
prin sacrificarea Sa pe cruce. Nu oriunde, ci în centrul
ei, în centrul lumii. Vorbeam mai sus de simbolul cruce-centru. Aici, prin sacrificiul suprem, Dumnezeulom ne restaurează pe noi, recuperează protopărintele
izgonit din Rai; Adam devine noul Adam. Prin eliberarea Sa din Iad, deschide poarta eliberării tuturor de
păcatul strămoşesc.
Să nu uităm de ispitirea lui Adam din partea şarpelui
de a muşca din fructul oprit. Orgoliul, căderea în sus,
au fost generatoare de primul păcat. Au urmat îngerii
căzători, Lucifer etc. Arta, luată pe cont propriu, e un
spaţiu prielnic pentru aceste ispite. Imaginea artistului nemaipomenit, orgolios, încrezut, solitar, geniu,
luându-se la trântă cu Dumnezeu, a dus la dispari-

ţia liniuţei de unire dintre oameni, dintre oameni şi
Dumnezeu, creând pluriierarhii sau ierarhii terestre.
Renaşterea ar fi un bun exemplu în acest sens. Oricât
de geniali au fost oamenii ca: Leonardo, Michelangelo,
Rafael, Tizian, personalitatea lor uriaşă aruncă urme
ale umorilor personale pe ecranul transparenţei şi al
comunicării. Deci, geniul nu poate să substituie Absolutul. Orice artist se află sub ispita asta. Greutatea cea
mai mare ar fi şi calitatea cea mai mare. Să rămână în
primul rând smerit. Umorile lui personale să golească
cutia lui de rezonanţă, încât ea să poată vibra amplu şi
sonor la cântecul Veşniciei.
D.D.: Adunate laolaltă, toate creaţiile dumneavoastră cunosc o ordine prin intermediul simbolurilor menite să aşeze lumea într-o anumită rânduială. Asemenea unui caleidoscop, fiecare parte reconstituie întregul, toate unindu-se în apa freatică a bunei înţelegeri.
Care credeţi că este motivul dezbinării oamenilor din
contemporaneitate şi cum poate arta salva o lume din
propria-i rătăcire?
S.O.: Pentru mine, lumea se aşază în cercuri concentrice, în centru fiind Unul, principiul suprem, Absolutul. Cercurile concentrice sunt multiplii cu faţa
spre centru, într-o rânduială, noimă, fiecare având in
nuce: Dumnezeirea din fiecare capabilă să găsească
Dumnezeul Unul. Asta cred că e rânduiala lumii. Ea se
găseşte în toţi şi în toate. Fiecare o are în el şi în curtea
sa. Depinde de el dacă ştie să o găsească. Dacă săpăm
în curtea casei noastre, dăm de o apă freatică formată
din aceste elemente. Ea este aceeaşi apă freatică şi din
curtea vecinilor noştri mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi, a omului de oriunde, din orice țară și de pe orice
meridian. Aici găseşti toate dorurile şi nostalgiile. În
această apă comună, omul se naşte şi moare la fel, se
bucură şi se îndurerează la fel, se încarcă şi se curăţeşte la fel etc. Sufletul este foarte asemănător. Și atunci,
de ce am fi superiori unii altora? Ca să vorbesc într-un
limbaj mai modern, deosebirile ar consta din contextualizare. Rătăcirea, nebunia, mişcarea browniană derivă din faptul că unul sau altul se încarcă de prea mult
adevăr personal, ieşind din judecata filozofiei lui de
buzunar. În aceste condiții, principiul ordonator ar fi:
„care pe care”.
D.D.: Astăzi ne confruntăm tot mai mult cu o criză
a artistului care înţelege greşit originalitatea. Ce consideraţi că determină apariţia acestei crize?
S.O.: Eu nu vreau să fiu un artist original. Am în
minte tot timpul citatul lui Grigore de Nazianz, care
spunea: „Fereşte-mă, Doamne, de cel mai greu păcat,
acela de a fi original!”. Prin asta înţeleg a umbla cu băţul prin gardul Marii Creaţii. Aceasta este una singură,
făcută de Dumnezeu. Este atât de complexă şi de completă! Menirea noastră este de a descoperi Adevărul
şi frumuseţea creației. Ca să poţi face lucrul acesta,
trebuie să te apropii de sursele şi bazele ei de cunoaştere. Poate singurul mod de a ţi se revela bazele ei de
cunoaștere este sursa şi începutul, să ajungi la Unul,
principiul şi dogma iniţială. Pentru asta aş vrea să fiu
un artist originar, şi nu original. Pentru originalitate
n-aş vrea să adaug volutele mele barocizante, umorale,
ale unor adevăruri personale, capabile să iasă ca păduchele în fruntea Luminii.
D.D.: O parte din perioada studenţiei mele mi-a purrat pașii la Biserica Ortodoxă Schimbarea la faţă din *
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Molly Bloom, pământeană și imponderabilă

Ela IAKAB
Indubitabil, O noapte cu Molly
Bloom. Romanul unei femei (editura Polirom, 2019) este o carte singulară
nu doar în exegeza românească, dedicată autorilor străini, de-a lungul ultimelor două decenii, ci și în joyceologie. Nimeni nu a decriptat un personaj
feminin din opera marelui prozator irlandez într-un volum de dimensiunile
și amploarea unui tratat inubliabil, cum
scriau în vechime filosofii sau sfinții.
Numai un critic literar lucid și rafinat ca Mircea Mihăieș ar fi putut duce
la bun sfârșit un proiect întemeiat pe
strădanii de ani și ani, și, totuși, atât de
seducător. Știm deja din Ulysses, 732.
Romanul unui roman că autorul
timișorean cunoaște romanul enigmatic
al lui James Joyce aproape pe dinafară,
cu întreaga sa geneză, evoluție și receptare, de la elementele biografice, la
manuscrise, de la primele variante, cu
avataruri cu tot, până la ediția întâi, de
la textul original, până la traduceri, de la
studii și cercetări britanice, la cele europene și universale.
Pluriperspectivismul e pecetea definitorie a demersului interpretativ, constituit din macro și microanalize textuale și
ordonat geometric în formă piramidală,
pe baza unui crescendo tipic ariilor celebre pe care le intonează personajul
joycean cu fire și aspirații de artistă.
Molly Bloom prinde contur din prisma
romancierului, a tuturor personajelor
care o întâlnesc și a sinelui. Reconstruirea figurii ei emblematice se realizează
prin utilizarea creativă a cunoștințelor
din sfere de studiu diferite, așezate cu
multă subtilitate într-un raport de complementaritate: istorie și critică literară,
filosofie, psihologie, psihanaliză, antropologie, psiho-lingvistică, lingvistică,
istorie și istorie a mentalităților, muzicologie, mitologie și numerologie.
O putem urmări pe Molly Bloom sub
stâncile Gibraltarului, pe străzile Dublinului, în spațiul scenic, în dialoguri diurne și monologul nocturn, în locuința

sa, când tace, când rostește cuvinte în
engleză, italiană sau franceză, când sfredelește cu privirea ei hipnotică bărbați,
când seduce voluntar sau involuntar,
psihic sau trupește, când se îmbracă
elegant sau provocator, când gândește,
cântă, citește, râde, mănâncă sau doarme. Însuși portretul fizic al eroinei își
pierde punctele de origine.
Tip spaniol, cu ten închis, brună de-a
dreptul, neagră, Molly Bloom „împrumută înfățișarea meridională a Amaliei,
fiica unui om de afaceri bogat din Trieste, dar e „o combinație de mai multe
ființe reale”. Întâi se revelează natura ei
duală, dominată de exuberanță și resetiment amar, cum firesc este pentru o
ființă umană care a părăsit Gibraltarul
copilăriei și adolescenței și s-a mutat în
capitala Irlandei. Molly Bloom este nu
doar o „întrupare a spiritului negator al
lui Everlasting No”, de unde și fragilitatea, vulnerabilitatea, sensibilitatea, înstrăinarea, inadecvarea ei, ci și o „fiică
a soarelui și a mării și aproape deloc
o fiică a poporului cărții”. Cât privește
legăturile dintre tehnica de construcție a
romanului și personajul feminin pe care
este centrat, iată esențialul: „În modelul
clasicizat al fluxului conștiinței, personajul se află în relație de subordonare
față de propria voce. Îl auzim și astfel
îi construim portretul. Molly Bloom se
confruntă cu ceea ce rostește fără a se
auzi, devenind imaginea sonoră a unor
emisii din care sensul pare să fi fost
evacuat. Ea ni se înfățișează sub forma
unor holograme, a unor proiecții luminoase, variind în intensitate, depozitate mai mult sau mai puțin aleatoriu,
în mintea ei.” Impregnat de sensul explorărilor olfactive, discursul romanesc
reflectă imaginea unui personaj mereu
învăluit într-o aură a miresmelor, prin
intermediul cărora „se integrează infinitului văl de adulmecări și tactilități al
universului”. Pe măsură ce „ascunsul,
nevăzutul, nebănuitul, nemărturisitul
și nemărturisibilul intră în textura poveștii” capodopera lui James Joyce tinde
spre conturarea unui portret care transcende genurile și regnurile, iar Molly
devine o „ființă transumană asimilată
marilor fenomene ale naturii” care simte
că e „o manifestare a unui ciclu nesfârșit
de vieți care se transpun, ocolind moartea, în noi și noi întrupări.”
Întregul proces de dezvăluire a fascinantului personaj se face treptat, începând întodeauna în intermundii și ur-

* Cluj-Napoca. În acest lăcaş de cult, primeam adesea
Sfânta Împărtăşanie, într-un nimb de Lumină revărsat
din icoanele de pe altar, despre care Ioan Ică Junior
spunea că „par pictate din logica idealului isihast, al
rugăciunii inimii”. Pătrundeam într-un Paradis pe care
ÎPS Bartolomeu Anania nu-l numea răsărit de soare, ci
zori ai unei zile lipsite de umbre. Cum l-aţi cunoscut pe
părintele temniţelor comuniste, Bartolomeu Anania,
şi care este cea mai frumoasă amintire cu el pe care o
păstraţi vie în inima dumneavoastră?
S.O.: Pe ÎPS Bartolomeu Anania, Mitropolitul de
vrednică amintire, l-am cunoscut cu prilejul expoziţiei mele la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Acesta
a declinat inițial invitația mea la vernisaj, fiind foarte
ocupat cu diortosirea Bibliei traduse de el. Bineînţeles,
eu i-am lăsat invitaţia şi un album cu lucrările mele.
Nu mică a fost surpriza că la vernisaj, cu cinci minute
înainte de ora fixată, a apărut Înaltpreasfinția Sa, producând o rumoare printre credincioşii care-l asaltau
pentru a-i binecuvânta. La discursul de inaugurare,
ţinut de mai mulţi invitați, a dorit să adauge câteva cuvinte, spunând în puţine vorbe un lucru extraordinar,
care a definit pe deplin strădaniile mele: „Stăteam de
mic copil pe tinda casei mele, undeva în Vâlcea. Cum
eram o fiinţă mai introvertită, mă prindeau seri întregi admirând apariţia lunii. Între lună şi mine se
interpunea un nuc uriaş, pomenit de mine în toată copilăria mea. Cum stăteam eu aşa într-o seară şi cum
priveam atent, am observat că luna nu mai ardea,
ardea nucul. Lumina şi focul lunii s-au transferat în
nuc. Nucul ardea și stăteam aşa nedumerit, când de
fapt dispăruse şi nucul. Nu mai ardea nici luna, nici
nucul, ci ardeam eu. Prin nu ştiu ce minune, lumina
lunii s-a transferat în nuc şi acestea s-au strămutat în
mine. Străluminam şi eram cuprins de un foc inexplicabil. Aceasta este lumina increată, lumina taborică.
Asta am simţit eu privind lucrările lui Oravitzan.” La
sfârşitul vernisajului, m-a invitat la Mănăstirea Nicula,
unde își avea reşedinţa. Acolo m-a omenit cu o căruţă
de cărţi scrise de Înaltpreasfinţia Sa, toate cu dedicații

când spre ceresc, astral,
metafizic. De pildă, întâi
primează similitudinea ei
cu mișcarea pământului,
reflectând o dublă Molly,
una percepută vizual,
alta auditiv. Apoi, văzută
din perspectiva lui Leopold Bloom, se impune
îngemănarea ei cu astrul
nocturn: „Că Molly Bloom
simbolizează, în Ulysses,
luna, o demonstrează
capitolul Ithaca, unde
însușirile femeii sunt
identice însușirilor astrului-satelit al Pământului.
Reflexia palidă a nopții,
fluiditatea, enigma sunt
însușiri prin care, ca
fiică a Lunitei Laredo,
Molly se integrează circuitului cosmic.” În aceeași manieră se
desfășoară paginile de mitanaliză, cu
incursiuni memorabile și insolite în sferele zeițelor irlandeze medievale, în atât
de puțin explorata sferă celtică, până la
sferele grecești și vechi-testamentare.
Din forța legendară a zeiței Gea-Tellus, întruchipare a forței generatoare
a pământului, lui Molly i-a mai rămas
doar atitudinea. Sunt luminate raporturile ei cu Medb, „una dintre numeroasele femei dominatoare ale mitologiei
celtice la care activitățile fiziologice
sunt reprezentări simbolice binare, distructive ori procreatoare”, cu Argus
Panoptes, gigantul cu o mie de ochi, al
cărui nume înseamnă atotvăzătorul,
și cu ritul grec al inițierilor prin nunta
subterană cu Fecioara divină: „Dansul
miresei ar putea fi narațiunea femeii
care, la o răspântie a vieții, coboară în
lumea senzuală. Monologul lui Molly se
relevă astfel a fi o nuntă amânată a Fecioarei profane, o a doua șansă pe care
și-o acordă după un lung șir de eșecuri.
Din spatele imaginarului ei evantai,
Molly Bloom ne privește enigmatic:
peste viața ei au trecut între timp aripile multor dorințe și s-au risipit aburii
nenumăratelor iluzii”. În ce privește
aspectele biblice, două sunt revelatorii: Molly și Leopold Bloom „refac gesturile seducției primordiale”, iar dacă
ne referim numai la Molly, „asemeni lui
Ismael, a fost exilată și a dat naștere,
pe alt pământ decât cel al propriei geneze, unei spițe complicate, în care originile semite, egiptene și celtice s-au în-

și autografe, iar eu, în contrapartidă, l-am rugat să-şi
aleagă o lucrare, pe care i-o dăruiesc cu mare drag şi
admiraţie. Lucrul s-a întâmplat, rugând-o pe directoarea muzeului, Livia Drăgoi, să-i amintească de angajamentul meu. După ce a privit o vreme expoziţia, la
amintirea doamnei directoare să aleagă un tablou promis, s-a întors surprinzător, exclamând: „Eu nu vreau
un tablou de Oravitzan, eu le vreau pe toate...” De aici
a început totul. Basorelieful „Lumina”, pe care l-am
făcut la reşedinţa mitropoliei de la Mănăstirea Nicula,
un parietal de 4 x 4 m între două etaje, ca frontal al
paraclisului unde se ruga. Apoi cercul s-a lărgit prin
lucrările efectuate la biserica Schimbarea la faţă din
Cluj-Napoca, alături de Marko Rupnik, pictorul care
a făcut mozaicurile din Redemptoris Mater de la Vatican, Lourdes, Fatima, Padre Pio. Au fost alături de noi
la acest demers părinții profesori: Ioan I. Ică Junior şi
Radu Preda.
D.D.: Cu prilejul expoziţiilor avute la Paris, l-aţi întâlnit de mai multe ori pe Emil Cioran, alături de care
parcurgeaţi drumul aflat între galeria de pe Rue Visconti şi Les Jardin du Luxembourg. Din câte vă amintiţi, ce v-a impresionat cel mai mult din dialogul purtat
cu filosoful român?
S.O.: Cel mai mult m-a impresionat, în plimbările
noastre de-a lungul Cartierului Latin, cât era de cunoscut Cioran în lumea pariziană. Era salutat cu deosebită
reverenţă de zeci şi zeci de oameni care îl cunoşteau.
La întrebarea mea: „Sunteţi foarte cunoscut. Cum de
vă recunoaşte lumea pe stradă?” A răspuns cu umor:
„Mă mir şi eu. Poate pe dumneata te salută”. Am reţinut povestirile lui despre români şi România interbelică. Ce şanse ar fi avut România cu un alt destin. Multe comparaţii între Estul şi Vestul interbelic şi între
Estul şi Vestul contemporan. Sigur, o întâlnire cu un
asemenea simbol, cu un reper pentru umanitate, nu
merită să fie expediată în două rânduri. Cum de asemenea a fost şi întâlnirea cu Sergiu Celibidache. Ele
au fost pentru mine nestemate, pe care le ţin închise în

gemănat armonios.”
O noapte cu Molly
Bloom. Romanul unei
femei propune și chei
de lectură comparată,
începând cu epopeea
homerică Odiseea. Iată, de pildă, un pasaj
axat pe cei douăzeci și
cinci de presupuși iubiți
ai eroinei: „În ordinea
echivalențelor homerice,
ei reprezintă varianta
degradată, devitalizată
și parodică a pețitorilor
care ocupaseră abuziv
casa regelui plecat la
asediul Troiei. La Joyce,
deznodământul nu diferă mult: deși nu vor fi
uciși la propriu, ei vor
fi aneantizați, reduși la
inconsistența vocii unor fantoșe incapabile să-și atingă scopurile”. Întotdeauna
comparațiile, de o mare finețe și forță
plastică, revelează nu numai complexitatea personajului misterios Molly, ci
și direcții de interpretare ale întregului roman. Dacă urmărim cu atenție
identitatea mitică a soției lui Leopold
Bloom, înțelegem că romanul lui Joyce
„este un discurs hagiografic, centrat
pe epopeea unei soții de 34 de ani (...)
Lui Molly i se îngăduie rătăcirea, dar i
se refuză nostos-ul”, subliniază Mircea Mihăieș. Pagini întregi, în aproape
toate capitolele cărții, sunt iradiate de
farmecul privirii unui comparatist care
explorează și celelalte romane scrise de
James Joyce, ori capodopere ca Moby
Dick, La răscruce de vânturi, ori
piesele lui William Shakespeare (în special, Regele Lear), ori O mie și una
de nopți (mai ales povestea lui Sinbad
marinarul).
O noapte cu Molly Bloom. Romanul unei femei, carte cu o arhitectură
demnă de romanul Ulise, este o plăsmuire, în sensul cel mai elevat al termenului, din care se desprinde atât de
viu figura emblematică a unui personaj
senzual și imponderabil, pământean și
celest, solitar și excentric, tragic și ispititor, „întrupare a ubicuității”, „reprezentare sonoră a spiritului în alertă”.
Mircea Mihăieș a demonstrat că Molly este acel personaj exemplar al prozei
de secol XX, care, în mod cert, conferă
ideii moderne de indefinibil consistență,
formă și culoare.

sanctuarul sufletului meu. De fapt, întâlnirea cu aceste
repere ale spiritualităţii înalte rămâne ca o spovedanie
înaintea unei celeste împărtăşanii. Nu se poate povesti
oricând şi oricum.
D.D.: Care este cea mai frumoasă idee pe care aţi
dăruit-o omenirii prin intermediul artei ?
S.O.: Conchid prin a reveni la prima întrebare. Cine
sunt eu ca să am o idee pe care să o dăruiesc Lumii?
E prea mult... Că mă alătur unei idei, la care Dumnezeu mi-a pus ceva în traistă, amplificându-mi talantul,
asta este altceva. Sunt pălmaşul Luminii, pe care prin
toate mijloacele, forţa, aptitudinile, mintea, inima, o
slujesc. Sunt solidar cu Chipul Luminii din mozaicurile bizantine, cu Lumina Chipurilor din icoanele, fie
făcute de Teofan Grecul, Rubliov, Panselinos, fie de
un anonim ţăran din bisericile noastre de la Voroneţ,
Moldoviţa, Suceviţa sau din altă biserică voievodală,
pitită în văgăune sau coline. Sunt solidar cu lumina şi
curăţenia icoanelor pe sticlă de la Nicula sau Sâmbăta.
Dacă pun şi eu o cărămidă acestui şir de asize la zidul
de Lumină de care vorbeam mai sus, e mult...
___________________________
Marea Taină a Dumnezeirii are un corespondent fascinant în misterul inepuizabil al ființei umane. Toate
răspunsurile artistului plastic Silviu Oravitzan se înscriu principiului smereniei evanghelice; parcă anume desprinse din scrierile Sfântului Ioan Cassian. Cu
prilejul aniversării a 80 de ani de viață, doresc să vă
mulțumesc în numele tuturor lugojenilor pentru cărămida pe care ați adăugat-o la zidul de Lumină al întregii omeniri! Bucuria noastră este cu atât mai mare,
cu cât prima expoziție a dvs. (1966) a avut loc la Lugoj.
După numeroase alte vernisaje, ce au depășit cu mult
granițele țării, nu ați uitat de urbea în care ați fost profesor, creând un adevărat centru al culturii la Galeria
Pro Arte (1983). Recunoștința noastră este mică. De
fapt, nu vom putea spune niciodată îndeajuns cât de
mult vă suntem datori sufletește...

12 actualitatea literară

școala de poezie

Miruna Mureșanu

Teofil
Răchițeanu

***

fără a mă putea împotrivi zilei de mâine
a cărei adresă el o știa pe de rost
din monologul luminii la care fusese paznic cândva

Superbă Piatra ta cea Cîntătoare

ca bezna aridă să n-o împiedice niciodată la mers
încât îi adăpostea umbra sub pleoapele-nchise
să nu-i piardă pe drum memoria încărcată de vise

Superbă „Piatra ta cea cîntătoare”.
Dar nu ea cântă, ci în ea un zeu.
Îmi place să-l aud… ci sub Vlădeasa
O piatră ca aceasta am și eu.
E piatra mea, pe care, de copil,
O știu. Și știu că-n ea, ades, grăiește
Același zeu, cu glas de-argint, în care
El spune lumii-o stranie poveste.

***

Și-o apă am - un Arieș mai mic,
Nu cu-aur mult în el, ci cu argint
Pe care eu l-am strâns crezând că-i aur
Și la Hodin m-am dus în târg să-l vând…

pe care inima poemului meu să și-l poată permite
chiar dacă el se grăbește să se devoreze pe sine

Ci vino,-n carne și-oase Dumneata.
De voi fi trist, cu tine-o să mă-nsenin,
La Piatra Cîntătoare-a mea, să vii
Să ne-ntâlnim. Adu-l și pe Esenin!...
Îl ia din veacul său și pe Khayyam
(Știi, veacurile la poeți sînt clipe).
El va veni, în brațe c-un ulcior
Cu vin, tot dând din mâini ca din aripe…
De vrei, cumva, și pe-alții să-i aduci,
Să nu o faci, căci grei fiind ei de premii
Nu pot, ca noi, să urce munți, iar noi
Poeți suntem de rând, ei numai genii.

În somnul meu, ca tine,-aud păduri
În somn, și eu ca tine,-aud păduri
Cum freamătă, și ape-aud cum cură
Și parcă-n glasul lor, atunci, l-aud
Pe Dumnezeu cum ființa și-o murmură.
Și câteodată-aud și vijelii,
Cum am văzut pe muntele Buteasa
Și care, când și eu eram copil,
Mai-mai era să ne dărâme casa.
Și greieri se întrec în visul meu,
Care de care,- n molcumă cântare,
Stau și ascult căci cântecul lor sfânt
Îmi sufletul și bucură și doare…
Dar, mai ales, un tulnic tot aud
Ca o știută-a Iancului chemare:
„La Fântânele, moților, veniți,
Mâine, în zori de zi, că baiu-i mare!”
Aud și-un glas mai și mai dedemult Vocea Măicuței mele-i, tremurată,
Ea basmu-acela-l spune vechi, vechi, vechi
Cu Făt-Frumos, c-un zmeu, cu Sfarmă Piatră…
Ascult și mă-nfior. Văd și un foc
Cu jar bogat, clipind la noi în vatră…
Ci Maica mea,-ntr-un alt tărâm s-a dus.
Nu mai s-a-ntors! Întoarce-s-a vreodată?...
Aici se munții-n capete mai bat
E și-un izvor în ei cu apă vie
Aș vrea să merg, un strop din ea măcar
S-aduc, să bei, să-nvii, Copilărie!...

Azi m-am săturat și eu
Fraților și surorilor mele, spre a-și aminti
de foamea cu care ne-am confruntat în copilărie

Mare luna-n seara asta,
Mare cât o mămăligă
Către care, zece, frații
Mei, cu mine-n frunte, strigă:
„Crește-o, Doamne, rumenește-o
Și-o adu la noi în casă
Și-o răstoarnă aburindă,-n
Blidul nost’, de lemn, pe masă,
Să mâncăm, căci flămânzi sîntem
Și să-i zic lui Dumnezeu:
Bogdaproste! Bogdaproste!
Azi m-am săturat și eu!...

familiei mele

un înger mă învăța libertatea de-a plânge

Trei poeme pentru Dumitru Mălin

Nu te știusem. Dorul meu cu-al tău
S-au întâlnit, și-acum, acum se cheamă.
Iancu al tău se poartă și pe-aici
Și peste munți ființa și-o destramă
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Mariei Bologa, in memoriam

uitarea nu pare să fie niciodată un lux
fiind propria pradă în oglinda înfloritelor ruguri
pe care o flacără stinsă pare că le amână
printr-un lirism al unui timp aproape netrăit

sau gustul putred al frigului pe care-l măcina
sub tâmpla cenușie și gravă a cerului
unde juca adesea șotronul cu mine
în zilele în care nu mergeam nicăieri
sau mă-nvăța povești cu glasul mamei cel de ieri
retras în chioșcul casei de la Padeș
într-un tablou în care eram întotdeauna toți
deși eu știu că mulți dintre noi nu mai sunt
iar cei ce încă sunt au tot plecat departe
în lumea cum o amintire-a lor de sine
în care se trezesc și nu se regăsesc
decât prin murmurul ninsorii vinețiu
prin care doar lumina bâjbâie mecanic

îngropat în țipătul păsării negre
a cărei pasiune de a se naște murind
prelungește parcă a taină
pe coridorul clipei plin de oglinzi
acolo unde lumina devine adesea un lux

la limita cu plictiseala fiecărei clipe
din pagina nescrisă la care mă gândesc
prin îngerul care mă-nvață plânsul lui ceresc

la ceremonia poeților care mor numai toamna
deschizând luci(n)dă o fereastră-n neant
pe care-o multiplică înfloritele ruguri

și îmi repetă-ntruna că Dumnezeu e viu
ascuns în chioșcul casei de la Padeș
la vremea (im)perfectei ei singurătăți

care adaugă secundelor un ritm al (ne)uitării
printr-un lirism al unui timp aproape abstract
și-al unui frig ancestral privit mereu à travers
de ultimul (lor) vers împletit din iertare

acolo unde astăzi poate suntem toți
să îmblânzim fără să știm un timp primordial
care ne-ar mai putea salva de celălalt-real

prin clar-obscurul destrămării cuvintelor
a căror pasiune de a se naște murind
le asigură o eleganță a așteptării celuilalt timp
care nicicând nu poate să devină un lux
în colțul memoriei unde orbitoare o taină
decupează printr-o fidelitate sublimă cu moartea
un duh ispititor care se naște din sine
și privește-n afară fără nicio dorință
jocul nebun al poeților de-a voluptatea cu viața
care la capătul călătoriei(lor) pare-o iluzie
un răgaz necesar între o amintire și alta
pe care un frig ancestral le privește à travers
prin ultimul meu vers împletit din iertare

***

lui Gellu Dorian

pentru că sunt prea departe de mine
să mă întorc
nimic eroic nu s-ar mai putea întâmpla
și nimeni nu mi-ar putea auzi plânsul
într-o cetate care se golește încet de poeți

(printr-un triumf al neputițelor lumii)
și unde toate și-ar putea pierde sensul curând
printre victorii inutile încoronate de nimic
la nașterea unei lacrimi sau atunci când (mi-)e frig
în fața ușii-nchise-a veșniciei
în numele căreia visez cu ochii deschiși
pentru că sunt prea departe de lume să mă întorc
(într-o intimitate cu cele ascunse vederii)
și prea aproape de poeții care nu dorm
la întâlnirea de taină cu celălalt timp
aș putea să rescriu un poem înfiat de-ntuneric
ascuns într-un fir argintiu de nisip
prin dantelăria insistentă și gravă-a tăcerii
care simplifică orice durere mai înainte de-a fi
țipăt între ziua dintâi și ultima zi
desăvârșind un timp de după răstignire
sub ghilotina fulgurantă a unui stins ecou
de care sunt prea departe să-l mai aud
și prea aproape de poeții care se-ascund
în coaja de ou a nădejdii
cum într-o criptă caldă a lutului ceresc
în numele căreia visează cu ochii deschiși
(într-o intimitate cu cele ascunse vederii)
printre victorii inutile încoronate de nimic
la nașterea unei lacrimi sau atunci când (le)e frig

la care mă gândesc ascunsă-n țipătul de corb
într-o oglindă-ntoarsă din pură întâmplare
dintr-un exil târziu printre fantasme
prin care doar lumina bâjbâie mecanic
într-o comuniune vulnerabilă cu umbra mea
rămasă-acolo-n chioșcul casei de la Padeș
prin care bate-ntruna vânt de despărțire
încât nu știu dacă mai știu cumva
sensul Cuvântului ascuns în fericire
și-atunci întrezăresc în scârțâitul porții-nchise
că numai brațele luminii ne-ar mai putea salva
prin îngerul care mă învăța (cândva)
libertatea de-a plânge
și monologul luminii pe care îl știa pe de rost
fără a se putea împotrivi zilei de mâine
în care cu siguranță (nu) vom fi iarăși toți

***

mamei mele, Stela, in memoriam

într-un aprilie inofensiv o caut pe mama
învățând nesomnul câte-o fericire pe rând
încât nu e niciodată devreme să-i cer luminii iertare
printr-un zadar elegant și plăpând
al cărui îndemn bate la ușa încăpătoare a inimii
șerpuind printre mărunte desuete contururi
dintr-o oglindă a chipului meu obosit și cărunt
încât nu e niciodată devreme să uit
tristețea luci(n)dă a lacrimii
care irosind veșnicia fără să știe
ar putea avea aceeași vârstă cu mine
înghețând pe buzele reci ale marginii
a cărei paloare m-ar putea călăuzi nicăieri
printr-un aprilie inofensiv unde o caut pe mama
purtându-i rămășițele vieții pe umeri
cu aceeași lentoare a ultimei (ei) morți
care pare să-i ceară luminii iertare
pentru că-i rămăsese datoare cu încă un gând
printr-un sofisticat ecou de dincolo de timp
prin care mama se repetă prin aceeași imagine
de Stea conturată printre lamentații târzii
care umplu acum cu lipsa de sens toate sensurile
învățând nesomnul meu câte-o fericire pe rând
printr-un îndemn crepuscular și flămând
Din volumul „Aproapele meu Dumnezeu”,
în curs de apariție
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Zbor

  
Secunda de lumină
naște răzvrătirea
din temnița limbajului de lemn.

miroase a ziar a stârvuri politice
ador să circul cu metroul să aud vocea aceea neutră
cum anunță piața victoriei
iar eu să cobor la următoarea
lumina difuză se oprește pe volanul încins
la trecerea de pietoni așteaptă femeia vieții tale
are pantofi galbeni și un smart phone
care poate identifica amprenta vizuală
sigur nu se mărită nici vara asta
simte de la distanță ratații
și preferă să stea în zona
de unde poți să faci un selfie fericirii ce îți erupe
prin toți porii ca vulcanii noroioși

Apoi îmi înfing ghearele
în scoarța propriei mele istorii
vândute pentru un ciob de iubire.

Ireversibil
O fractură de timp,
peste capetele noastre
marchează o cruce de drumuri.

Un loc-paradis
Există un loc, un loc-paradis
un loc-paradis
unde picioarele mele, brațele mele și ochii mei
au prins rădăcini

Am pornit singură,
ca să descâlcesc cărările pustiului.

Acolo vântul le susură cuvinte
frunzelor îndrăgostite de el

Mi-am inventariat temerile,
și știu că îmi ajung cât să-mi răscumpăr curajul...

Există un loc, un loc-paradis
un loc-paradis
de unde a trebuit să-mi smulg rădăcinile
să le transform în aripi
ca să plec departe, departe...
departe…
foarte departe...
Există un loc, un loc-paradis
un loc-paradis
de unde vântul pleacă
pleacă în fiecare noapte
și vine să-mi susure un cântec de leagăn
un cântec de leagăn, înainte de a adormi

Dansul Parcelor
Parcele dansează pe pântecele meu
smulg fire, taie, rup, înnoadă.
O dată în plus,
îmi iau mai mult decât mi-au dat.
Simt cum lutul din mine se înmoaie
și iarăși mă transform în apă.

Superfluiditate

Elucubrație
Nu mai e cale de întoarcere
în ținutul de unde au fost izgonite stelele
odată cu moartea nisipului.
Muțenia plânge în hohote
peste trunchiul amputat al cedrului.

Yin și Yang
Cine sunt eu?
Cine ești tu?
Eu sunt
deșteptarea acelui strigăt
răstignit
între silabe,
peste bezna timpului.
Eu sunt...
peregrina desculță
străbătând
deșertul cerului
ca să-ți înlesnesc
descifrarea
propriilor tale enigme.
Îmi adun umbrele cailor
în veșminte de regină
ca să întregesc lumea
într-o îmbucatură de măr.
Ia-mă de mână
în tremurul jăratecului!

Informațiile curg
de nicăieri
cascade
irump
spre nicăieri

Zbatere de aripi...
Zbor descătușat!

te cuprind
te dezbracă

Poetul se retrage în lumina cuvintelor  
N-are nevoie să cucerească paradisuri
pentru că el nu crede în infernuri
Îi ajunge doar așternutul versurilor sale.

și deodată
arunci priviri
cuvinte
spre neant
până când ajungi
singurul supraviețuitor
din propriul tău pustiu

Fuga
În urma pașilor mei,
lumile învăluite cu umbre
de zei și de monștri.
Strălucirea părului meu,
ascunsă la rădăcina cedrului,
ca să nu mă urmărească fluturii nopții.
Rănile mele, îngrămădite,
în cufărul de foc al timpului.

Angi Melania
Cristea

Amprente vizuale

Îmi cresc gheare pe suflet,
din gheare îmi cresc aripi
și zbor peste golul ființei mele.

Frunzele le susură aceleași cuvinte
florilor
și florile
le înfloresc pentru mine
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Artă poetică

Reinventare

  

Amărăciunea se lasă devorată doar cu plumb de timp.
Cuvintele ies sufocate de ceara fierbinte a zilelelor,
când depărtarea adună toate contururile și le dă
			
formă de negură.
Apoi, asfințitul își cerne propria-i cenușă peste rana
deschisă. Uneori finalul e dorit ca unica scăpare
posibilă. (Nimeni nu știe
			
ce e dincolo de punct.)
Nu te amăgi, finalul nu e o formă a clemenței divine,
el face parte din firescul menirii și nu vine
			
înainte de vreme.
În deșert urletul păgân al lupului își lasă ecoul
			
să străpungă ceața.
Din grămada de praf care ai ajuns să fii,
			
te răstești la tine însuți:
- „Mai întâi trebuie să mori, și abia apoi
			
îți vor crește aripile!”

la poșta din titan era mereu coadă
trimiteau la post-restant vederi cu un text laconic
Vă îmbrățișăm din Herculane, ai voștri 1 2 3
eu nu am văzut oameni mai stupizi ca cei ce postează
instant voiajuri
după cortina de fier s-a inventat cortina virtuală
cu cinci mii de corifei iubiri nestatornice și colorate
plus o extrafericire sezonieră
cărțile acești dinozauri preistorici vând omul
imaginea astăzi face cât o mie de cuvinte
și scriitorii umblă călare pe elefanți
ca niște circopiteci prin piața orașului atins de febră
cum deschizi geamul simți miros de gaze de eșapament
și de mingi de cauciuc bătute pe asfalt
fotbalul ca un delirium tremens face victime colaterale
copii neșcoliți umplu stadioane unde se
uniformizează mentalul colectiv
simt gust de porumbi fierți miriștea a luat foc
iar câțiva grauri obraznici anunță școala și ciugulesc
resturi de la masa politică
am uitat să cobor la aviatorilor azi nu voi ajunge la poștă
să trimit cele câteva cuvinte albe împachetate grosier
am să mă duc la coafor să îmi vopsesc în roșu
torționar #viața #perepede #înainte

Contraemoții
sunt încă o dată poet (91%)
și prin orașul meu se trăiește √100
liniile frânte ale corpului nu cedează
pot fi tot atât de calmă cât un punct de suspensie
(mă îndrăgostesc cu o mie de volți)
orice respirație îmi trece prin stern
mă lipesc de aerul tare mă divid în infinite emoții
apoi îți trimit prin Fan Curier
cartea despre relații eșuate
dacă ne-am întâlni la mall /Covid19
ne permite cu distanțare
m-ai fixa în vorbe vii?
nu am timp să îmi privesc semenii
nici radiografiile lor bulversante
trag lent din țigară butonez telefonul
(de câte ori te-am scos de la block?)
este aiuritor discursul politicienilor despre
PIB -ul care scade din cauza pandemiei
/nu avem încă prim ministru)
te iubesc 10% din rutină deoarece cred în iubirea
postpandemică dar rătăcesc prin saloane
/Ph-ul nu corespunde/ cu ultima doză
de vaccin fixată în antebraț

Epicentru
te caută și îți spune că este poezia
care nu bea apă și ale cărei licori
sunt mai dense decât sângele
apoi tace și se pliază într-o secundă
ale cărei orgolii sunt epicentrul cutremurului
începi sa te lepezi de carcasă și sari peste
fiecare strat de ozon
fiindcă poezia se scrie cu dioxid
tu inspiri@ expiri@ în singurătatea ta neprețuiă
și tot multiplici starea de euforie
când ți-ai împărțit părinții ferestrele câinele pătrățos
cu oamenii care ies din tine
mai tineri tot tineri aproape defilând
pari neon într-o lume cu cartoane și buzunare pline
de jetoane impare
un neon incandescent care pâlpâie cu intermitențe
iar din manuscrisul numit poezie
întunericul curge torențial
fără oprire la piața victoriei

Magda URSACHE
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„Nu poți fi român dacă nu vorbești românește”,...
...deși poți
vorbi românește
fără să fii român.”
Acad. Ioan-Aurel Pop

Mai e româna, cu spusa lui Alexe Mateevici, preotul martir, „limbă sfântă”? Mai e „un fagure de miere”? Mai e „acasă la dânsa” limba românească „o bună
gospodină și are multe de toate” în cămară, cum scrie
Eminescu? Or, Eminescu e greu de iubit, la fel, limba
lui, pocită de la vârf de ierarhie până-n poalele fostei
ministrese a Învățământului, Anisie. Mă tem că uper
middleclass (clasa medie superioară), cu vorbire elevată, dispare după reformele peste reforme ale școlii.
Iar tinerii au emoticoane. Ce le mai trebuie cuvinte?
Digitalizăm limba și ne-am scos.
Da, clasa politică își bate joc de cea mai mare avuție,
limba română. Are o zi de celebrare – numai una – și
trece. Asta prin legea din 2011, promulgată de Iohannis în 13 martie 2013. Zi cu ghinion, de vreme ce de la
politichie i se trag multele boli. Legea Pruteanu, din
2004, ar fi avut efect vindecător, dar cine s-o aplice?
Și ce spor uriaș la buget am avea dacă s-ar da amenzi
politicilor, pentru greșeli de rostire! Un userist plus
ne amăgește electoral, că ar fi „oameni suficienți de
inteligenți”, altcineva vorbește de „doi partide”, pronunțiile „novatoare” abundă, președintele are probleme cu diftongii, Rareș cu acordul, Câțu cu de toate.
Un leologism (pentru necunoscători, Leo Butnaru),
din 2021, sună astfel: „Cuvântul e prima minune care i
s-a întâmplat omului.” A încetat să mai fie minune chiar
după ce minunea s-a întâmplat? Îndată ce asculți cum
uzează clasa politică de cuvânt, îți spui: da, a încetat.
Nu mai vrem să-i sporim minunea, dimpotrivă.
Am îmbogățit-o cu un sicriu de plastic, numit izoletă, ba i-am aplicat și masca morții pe față, să nu i se
mai audă strigătul. În FPC, au intrat vocabule ca (r)
apel, covidos, restricție, incidență, alertă, locdaun...
Exasperat, Ion Scorobete răbufnește în poemele din
Bagaj de mână cu sau fără izoletă (Editura Eikon,
București, 2020): „Stai în casă baricadat de strigătul
supraveghetorului/ Covid 19/ te reprogramezi la dentist/ pentru când sfârșitul va fi oportun/ deretici prin
bucătăria muncilor amânate/ refulările treze/ rezervele de conserve și usturoi/ zăvorât în betonul cu mucegai la ferestre și cireși înfloriți/ de mai mare dragul/
întocmești planul operațional/ în perimetrul îngust de
pe Sextil Pușcariu// tragi un perdaf strălucirii razelor
bolnave din păcătosul 2020/ le trimiți neantului// în
casă e frig/ tot mai frig pentru soldatul neinstruit pe
frontul derutei/ cu un dușman invizibil”.
Omul se cunoaște nu numai după scris (esee, cum le
zice Cîțu), dar și după vorbit. Iar premierul nost’ e greu
de înțeles după vorbă, după port, așa că masca medicală
i-a venit pleașcă. Vocabula a fost pusă în circulație de
Istoria literaturii române este în general justă în privinţa valorii creaţiei lui
Vasile Alecsandri. Sub pecetea maioresciană, care l-a fixat definitiv ca începător
în unele specii lirice sau dramatice, dar
şi ca lider al mişcării pentru instituţionalizarea statului de la gurile Dunării,
evaluatorii fenomenului artistic românesc îi recunosc meritele vizibile chiar şi
pentru un răuvoitor. O antologie de versuri româneşti apărută în 2021 la Berlin, în versiune bilingvă, începe cu şase
poezii semnate de Vasile Alecsandri şi
se încheie cu tot atâtea, aparţinând lui
Mircea Cărtărescu. Nicolae Manolescu,
în „Istoria critică a literaturii române.
5 secole de literatură” (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Cartea Românească, 2019, 1504 p.), consideră că
cel dintâi scriitor român de valoare este
Vasile Alecsandri. Deducţia se leagă de
efectul cantitativ: poetului născut la 14
iunie 1818 (dată pe care a susţinut-o întotdeauna Nicolae Manolescu şi pe care
a promovat-o mereu revista Uniunii Scriitorilor din România, la „Calendar”) îi
sunt alocate cele mai multe pagini (28),
comparativ cu următorii, în trepte semnificative. Astfel, bardului de la Mirceşti
îi urmează Ion Heliade-Rădulescu (22
p.), Dimitrie Bolintineanu (14 p.), Grigore Alexandrescu (12 p.) ş.a.m.d. Să fie
şi ecoul unei experienţe din copilărie?
„Primele mele poezii – mărturiseşte directorul Revistei „România literară” –
izvorau din plăcerea de a-i imita pe maeştri. O plăcere de care nu eram desigur
conştient. Mă credeam poet, ce mai vorbă, sau prozator. În plus, Alecsandri şi
Topârceanu erau lesne de imitat. N-am
niciun motiv să pretind că-mi făceam
mâna pe versurile lor. În fond, îi pasti-

Paleologu-junior, pleașca fiind Băsescu, adorat de inevitabila tocșoistă Tatoiu, pentru că „te face din vorbă”.
Limitele de gândire corespund cu limitele de vorbire?
Poate n-am auzit noi bine din cauza măștii negre. De
fapt, Câțu ne-a trimis un „mesaji”: „Astăzi (2 septembrie, nota mea) câștigăm big time!” și și-a dat jos rucsacul
de pe umăr. Nu mai e premierul celor „doișpe minute”,
dorește să mai stea la guvernanță (cum îi zice Iohannis
guvernării), deoarece n-a primit niciun „reproși” de la
președinte. Așa că nu se vrea vulnerabil, șantajabil și
câte (era să scriu cîți) altele. Luptă pentru popor (când
politicienilor le e greu de tot, fac să răsune flașneta
naționalistă) și pentru bunăstarea lui. Unde am mai
auzit asta cu bunăstarea? A, la congresele și plenarele
lui Ceaușescu, Câțu n-o să permită ca poporul lui să fie
sărăcit. Prin facturi la curent electric, da. O dedicație
muzicală posibilă? „Te-am văzut la lumânare”.
După Cîțu trăim bine, numai el nu vede că guvernarea e un dezastru. Inflația e lacomă rău, a înghițit deja
juma din pâinea românului. Credeți că premierului
îi pasă? El, care are pâinea și cuțitul, habar n-are cât
costă o pâine. Nu mănâncă pâine. N-are nevoie. Berea
e pâine lichidă. Și dacă bei la greu (cf. antecedentelor) și te îmbeți de putere, poți vedea dublu creșterea
economică. Numai după ce a răspuns presei că nu știe
cât costă o pâine trebuia să-și dea demisia. De sub mască
s-a auzit vag „dimisia”, poate din cauza zgomotului pe
care îl făcea economia duduind. Numai că zgomotul
era de cădere. Presa îi denudează tromboanele. Ale lui
și ale clănțăilor de partid ca Batistuță, care îi umflă cu
pompa de la bicicleta lui Iohannis personalitatea carismatică. În ce mă privește, mai bine recitesc discursul lui Cațavencu decât să-l ascult pe Rareș Bogdan.
Ne lăsăm supuși la rău și la mai rău? Poate câștigăm
la „Loteria regretelor”, organizată de o ministresă a
Sănătății pentru pro-vaccinare. S-o ieși din izolare
și s-o găsi un țap ispășitor. Sau doi și-o capră. Taci,
Piaf cu Je ne regrette rien al tău! Cum să nu disperi că
trăiești o peroadă atât de lungă a anormalității devenită normalitate? Și ce de definiții (mai exact reclame)
primim pentru vaccin! De la Cîțu, pentru care vaccinul e „Cafeaua la interior.” O profă, ca-n reclama la
ciocolată, cu marmota păroasă împachetând tablete,
era precisă. Vaccinul pentru doamna? Miros de cretă
(eu nu-l simt, oi avea Covid!), zgomot pe culoare (bullyng?), trăncăneala per față cu colegii de cancelarie.
Într-un cuvânt: prostie. Cum are probleme cu articularea, F.V. Cîțu a renunțat să articuleze vreo replică
(v. Summitul de la Kiev) când premierul Ungariei a
afirmat în plen că „România e stat ocupant”, iar Trianonul – o minciună de dânșii învățată și care trebuie
dezvățată grabnic de istorici (ca Lucian Boia).
O știristă cu sâni consistenți de la ProTV a pomenit
de un „incindent”. Atâta tot? Sigur că m-am întrebat
dacă premierul n-a replicat, așa cum trebuia, din ignoranță sau din trădare voită de țară, atunci când a auzit

că Transilvania e comparabilă cu Crimeea de „peste
mare”. În școala stalinistă, am învățat despre desculții
„imperialiști de la Mărășești”, dar și despre „fasciștii”
prostiți să lupte cu Măreața Uniune (decupez din folclor:
„Șapte mere-ntr-o basma / Și-am plecat la Moscova!”).
Acum,vedem pas cu pas cum sunt evitate pelerinajele
pentru comemorarea eroilor, a martirilor pușcăriilor
comuniste. Curând, România va fi re-educată.
Capacitatea de a te jertfi, spiritul de jertfă îi definește
pe bărbații de stat adevărați. Avem bărbați politici liberali? Mai va. Avem, în schimb, femei bărbate, ca doamna Turcan, care freacă lampa lui Aladin să întrevadă
viitorul României. Bilă de cristal, ca Mama Omida, nare? Și totuși nu l-a întrecut încă în ignoranță pe colonelul Gheorghiță, cu adeverința „ad labam”.
Presarii curajoși îi supun ironiei, ajung până la satiră,
dar le-ar trebui, la carul cu oale dogite, o bâtă-două.
Deși o înțeleg doar din când în când, eu m-am oprit la
limba lui Câțu, pentru că se află sus de tot într-un top
al infracțiunilor de rostire românească. De altfel, în aceste zile de circ politic, de bătălie pentru ciolănel (că
mare lucru nu mai e de ros), cui îi mai arde de reguli
gramaticale? Iar limbajul cacofonic abundă. „Alianța
toxică care”, plină ochi de „fasciști”, în opinia lui Cîțu
(care își reclamă adversarii politici Comisiei Europene
și Americii), o să-l ejecteze din politică pe premier?
Altă întrebare: O mai fi cineva care să confunde, ca
Vanghelie, ejectat cu ejaculat?
Cum spuneam, ca să-i pricepi pe politici, dârji lunetiști care trag din toate pozițiile în biata noastră limbă,
ochind accente, diacritice, forme de plural, toate corecte, ar trebui să fie traduși din română în română.
Și pentru că am ajuns la faimoasa expresie traduttore-traditore, îi las în plata Domnului (și a serviciilor),
ca să vă semnalez o mostră de traducere internetontică
din multele descoperite de prof. dr. Mihaela Malea
Stroe, într-un text intitulat Limba noastră cea de toate zilele, apărut pe site-ul La pas prin Brașov, pe 2
septembrie 2021 (https://lapasprinbrasov.ro/mihaela-malea-stroe-limba-noastra-cea-de-toate-zilele/).
Apelând la Google Translate, autoarea găsește cea
mai mare gafă a traducerii automate. O citez: „boacăna
supremă, greu de egalat, o comite când traduce (pe
formula „unde dai și unde crapă”) condei de grafit
prin grafitcondom/ préservatif en grafit/ Grafitcondom”. Așa moștenim avutul limbii române, inventarul
de cuvinte, traducând condei prin condom? Ce să mai
zici decât Înapoi la școală? Numai că această trimitere unde trebuie apare la televizor în engleză: Back
to school!, ba chiar, ca să avem pentru ce 8-a, Back
2 school! Oare domnul ministru al Învățământului,
Sorin Cîmpeanu, Profesor cu Pî mare de îmbunătățiri
funciare, va reacționa la acest îndemn anglicizat sau
își va păstra masca de Buster Keaton? Și mă tot întreb:
Ce-or mai vorbi, până ne asurzesc, politicienii noștri,
dacă nu spun nimic sau spun nimica toată?

Mitricale alecsandriene

şam fără să ştiu. Nu e greu să pastişezi
poeţi atât de bine ritmaţi şi rimaţi” („România literară”, nr. 8, din 19 febr. 2021).
Aceeaşi dată de naştere pentru autorul Chiriţelor (14 iun. 1818, Bacău) o găsim în înveliş istoric la Gheorghe Ungureanu, poate cel mai de vază cercetător
arhivistic de la noi. Pe când conducea
instituţia de profil din Iaşi, a descoperit
o „Mapă Alecsandri”, „printre hârtiile
răzleţe depuse spre păstrare la Arhivele Statului”. Ceea ce a găsit acolo a fost
expus în articolul-studiu „Câteva date
inedite despre familia şi vieaţa poetului
Vasile Alecsandri”, publicat în revista
„Cetatea Moldovei” (Iaşi, anul IV, vol.
IX, nr. 5, mai 1943). Mai întâi îşi pune o
întrebare: „Când s-a născut poetul Vasile Alecsandri?” şi tot el răspunde dubitativ: „Nu s-a putut stabili o dată precisă,
în lipsa unui act de naştere”. Acesta se
afla, în copie, în mapa amintită şi avea
următorul conţinut:
„Mărturie de mitrică
Prin care se face ştiut duhovniceasca Decasterie a Mitropoliei Moldovii
că după încredinţarea ce s’au luat prin
sprafcă, s’au aflat pentru dumnealui
Vasile Alexandri că la anul 1818 luna
Iunie 14 s’au născut în tîrgul Bacăului, din pravoslavnicii legiuiţii săi
părinţi, dumnealui spatarul Vasile
Alecsandri cu soţia sa Elena născută
Cozoni, căruia atunci prunc, lucrările sfîntului botez în drept slăvitoarea
noastră credinţă, după aşezămînturile sfintei şi marea biserică a răsăritului, i s’au săvîrşit de preotul Ioan
dela Biserica Precista din arătatul

târg, la 22 a aceleiaşi luni Iunie, iar
naşi i-au fost moşul său, dumnealui
Mihalachi Cozoni. Drept aceea, spre
încredinţarea naşterii şi a botezului
în pravoslavie a numitului Vasilie
Alecsandri, fiind mai sus pomeniţilor săi părinţi, i s’au dat această
mitrică deasupra cu iscălitura Înalt
Prea Sfinţitului Mitropolit al Moldovii şi cavaler I. I. Veniamin, iar gios
adeverită cu punerea peceţii şi cu iscăliturile cilenurilor acestii Dicasterii. 1835. Iulie 12, No. 333”.
Gheorghe Ungureanu consemnează:

„Pe dosul acestei hârtii e scris de tatăl său:
«Vasilică este născut la 14 Iunie
1818 în tîrgul Bacăului, botezat în lege
pravoslavnică de preotul Ioan dela
biserica numită Precista din Bacău;
iar nănaş i-au fost moşul său Mihalache Cozoni. Părinţi: Spatarul Vasile
Alecsandri, mama spătăreasa Elenco
Alecsandri, născută Cozoni»”.
În faţa acestor realităţi documentare,
concluzia lui Gheorghe Ungureanu este
una singură: „Susţinem data de 14 Iunie
1818, pe care ne-o arată acest act eliberat de Mitropolia Moldovii «după încredinţarea ce s-au luat din sprafcă»”.
Aceasta nu însemna că directorului
Arhivelor Statului Iaşi îi era necunoscută varianta 21 iulie 1821, dar nu o acceptă. „Credem mai mult în ştiinţa tatălui
său despre naşterea copilului Vasilică
decât martorii care au servit la facerea
unui act la 1873 la Tribunalul Bacău,
care arată data naşterii 1821”, remarcă
Gheorghe Ungureanu, adăugând: „Acei
care vor să se convingă de nesinceritatea actelor de naştere făcute cu martori,
la căsătorii, să cerceteze dosarele de căsătorii şi vor constata că atât mirii şi mai
ales miresele îşi micşorează vrâsta. De
altfel legiuitorul a avut în vedere aceasta
şi actele de acest fel, menite a facilita căsătoria, nu mai sunt bune «decât a servi
numai în caz de căsătorie»”.
Din păcate, articolul lui Gheorghe Ungureanu este foarte puţin cunoscut, ceea
ce a făcut ca în 2021 să se celebreze bicentenarul naşterii lui Alecsandri, eveniment care a avut loc, în legitimitate,
la 14 iunie 2018, în cadrul Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău.

Ioan Dănilă
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Vasile PROCA

„Oraşul Iaşi lasă o
impresie deosebită
vizitatorului de orice fel.
Este un oraş al culturii.
Intelectualul, artistul,
au satisfacţia unor
bucurii aparte.”

Până în 2004 nu am ştiut mai nimic despre Sumiya
Haruya. În acel an, în nr. 132 al săptămânalului
Ziua literară (director Eugen Uricaru), era publicat
un interviu luat de Iolanda Malamen renumitului
traducător japonez. În acelaşi număr, pe pag. IV,
publicam proză (Povestiri din Cumania, fragmente).
Asta a fost prima „întâlnire” a noastră. Apoi am aflat
mai multe date apelând la Iolanda Prodan, diplomat
la Ambasada României din Japonia, o remarcabilă
traducătoare din japoneză, coreeană și engleză. Şi
chiar am început o corespondenţă cu Sumiya Haruya.
A venit şi aprilie 2005. Zilele Convorbiri literare.
Prima impresie: un om mic de statură, cu barbă mai
mult albă, îmbrăcat modest, cu pantofi tip sport în
picioare. Dimineţile purta mănuşi albe, semn că era
un friguros. Afabil din cale afară, aproape stânjenitor,
zâmbind mai tot timpul, înclinând capul aprobator, ca
un călugăr budist.
În discuţii de tot felul, avea un crescendo ciudat: de
la şoaptă până la cuvinte zgomotoase, amestecate cu
un „da” repetat, încât la un moment dat l-am făcut
„dadaist”. A gustat gluma şi, printre mulţi de „da”,
mi-a spus că l-a citit cu interes deosebit şi pe Tristan
Tzara. Este mason. Abordând și acest aspect, dialogul
nostru ar fi devenit şi mai interesant.
Sumiya Haruya, născut la 5 februarie 1931, în prefectura Gunma, Japonia, a făcut şcoala primară în satul
natal, cea medie în Maebashi, oraş cu aproape 300.000
locuitori, unde trăiește și în prezent. Unchiul Tenrai l-a
botezat creştin. Obţine, în 1953, la Universitatea din
Tokio, licenţa în litere (limba şi literatura franceză), cu
o teză despre viaţa şi opera lui Paul Eluard.
A fost redactor şef la Gakken Shinseiki Encyclopedic
Lexicon (1964-1968), lector de limba japoneză la Universitatea din Bucureşti (1987-1990), lector de limba
română la The Foreign Studies Institute al M.A.E. din
Japonia (1992-1996).
Cântă la chitară de tânăr şi joacă teatru clasic Nō.
La cei 90 de ani împliniți, noi, cei care îl cunoaștem
și îl prețuim, îi spunem: La mulți ani, Haru!
Studiul limbii române îl preocupă din 1973. A participat, din 1975, la cursurile de vară de limba şi cultura
română, la Bucureşti, Iaşi, Baia Mare, Braşov, Sinaia.
A fost doctorand (1986-1990), având-o conducătoare
pe prof.univ.dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Din 1993,
este director al Asociaţiei Japonia-România. De Ziua
României, Sumiya Haruya este personajul principal
al manifestărilor organizate de Ambasada României
în Japonia. Familia lui, o familie renumită, se înşiruie
pe circa 18 generaţii, cu puternice tradiţii rurale, dar
numărând şi intelectuali remarcabili. O adevărată dinastie. Bunicul Tomota (1864-1934) a fost primar. Un
unchi, frate cu Tomota, vestitul Tenrai (1869-1944)
a fost mare cărturar, poet, preot creştin, militant antirăzboinic. Seika, revista condusă de acesta, care propaga credinţa creştină, a fost interzisă în 1936. Tatăl
lui Sumiya Haruya, Saburo (1900-1967) a fost poet
tanka. A lăsat, postum, un volum ce conţine 1.665 de
tanka. Un alt unchi, Iwane (1900-1997) a fost unul din
precursorii artei avangardiste din Japonia. Tablourile
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lui se găsesc în multe muzee şi colecţii particulare.
Sumiya Haruya a tradus şi publicat la prestigioase
edituri din Tokio şi Kyoto (Kobunsha, Sakuhinsha,
Archives): Antologie de basme româneşti (1978),
Basme balcanice (1980), volume aparţinând lui Mircea
Eliade - Secretul doctorului Honigberger (1982),
19 trandafiri (1993), Domnişoara Christina (1995),
Noaptea de Sânziene (1996), Maitrey (1999), Liviu
Rebreanu - Ion (1986), Pădurea spânzuraţilor (1998),
Ion Mihai Pacepa - Orizonturi roşii (1993), Zaharia
Stancu - Şatra (1998). A mai tradus din Urmuz, Eugen
Barbu, D.R. Popescu, Vladimir Colin, Horia Aramă ş.a.
A primit premii şi distincţii: Premiul Asociaţiei
Traducătorilor din Japonia pentru traducerea
în japoneză a romanului Ion de Liviu Rebreanu
(1986), Premiul Fundaţiei Culturale Române pentru
integrarea literaturii române în circuit internaţional
(1999), Ordinul Cultural în grad de Comandor din
partea Preşedinţiei României (2004), Premiul revistei
„Convorbiri literare” pentru traduceri (2005), Cetăţean
de onoare al oraşului Năsăud (2007). Este membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
Dis-de-dimineață, 23 aprilie 2005, cu Sumiya Haruya
prin Iași. Am vizitat: Palatul Culturii (clădit între anii
1904 și 1924 de către arhitectul Ion D. Berindei), adăpostind 4 muzee și săli de expoziție; Mănăstirea Sfinții „Trei
Ierarhi”, ctitorită de Vasile Lupu; Mănăstirea Galata
(secolul al XVI-lea); Mănăstirea Cetățuia, ctitoria voievodului Gheorghe Duca; Mănăstirea Golia, altă ctitorie
a domnitorului Vasile Lupu; Mitropolia, adăpostind, din
1888, moaștele Sf. Cuvioase Parascheva; Universitatea
Al. I. Cuza, dar și alte obiective culturale.
Vasile Proca: Domnule Sumiya Haruya, ce
sentimente vă încearcă, de fiecare dată, când
vă porniţi spre România?
Sumiya Haruya: De fiecare dată (şi au fost mai
multe) doresc să găsesc ceva nou, o înnoire, care să
mă bucure. Mă bucur pentru noul pe care îl descopăr.
Dar găsesc şi lucruri neschimbate. Ele îmi amintesc de
anii care au trecut. Sunt 30 de ani de la prima mea
venire în România. Era în 1975. Poporul a rămas neschimbat. Bunătatea lui, modul de a-şi primi oaspeţii,
spiritualitatea lui, toate acestea au rămas, cum spuneam, neschimbate. Mă bucură lucrul acesta. Asta îmi
place. Oamenii de rând au rămas oameni buni.
V.P.: Legat de anul 1975, dacă nu greşesc, este
anul când Ceauşescu a vizitat Japonia. Massmedia din cele două ţări a înfăţişat pe larg
acest eveniment. Ce vă mai amintiţi despre
această vizită?
S.H. (după o tăcere de secunde bune): Da, da, era
primăvară. Cireşii erau în floare. Împăratul Hirohito şi
împărăteasa Nagako au primit, la Palatul Imperial din
Tokio, delegaţia română. Tokio înseamnă Capitala de
răsărit. Soţii Ceauşescu au locuit, pe timpul vizitei, la
Palatul Akasaka, unul din cele mai frumoase monumente ale Japoniei. Ziarele de limbă japoneză şi cele
de limbă engleză au scris despre vizită. Mare vâlvă a
făcut vizita la N.H.K.
V.P.: Ce înseamnă N.H.K.?
S.H.: Nippon Hoso Kyokai. Cel mai mare Centru Japonez de radioteleviziune. O clădire cu zeci de etaje.
Aici s-au acordat interviuri şi s-au parafat înţelegeri
de colaborare. În Japonia, Ceauşescu şi delegaţia care
îl însoţea au vizitat magazine, expoziţii, muzee, uzine
şi fabrici, şantiere navale şi oraşele Tokio, Kyoto,
Osaka. La Kyoto, dacă nu greşesc, au vizitat şi Templul
Sanjusangendo, unde se află altarul cu cele 1001 statui
ale lui Budha, toate placate cu aur. Kyoto, „capitala
capitalelor”, adăposteşte peste 2000 de monumente
istorice. La Osaka există şi un oraş subteran cu multe
magazine, restaurante, străzi. În Tokio sunt peste zece
oraşe subterane.
V.P.: În acest context, vorbind despre Japonia, care sunt simbolurile ţării Dvs.?
S.H.: Cred că sunt mai multe, dar am să numesc
doar câteva: Fuji (muntele sfânt), sakura (floarea de
cireş), ikebana (arta de aranjare a florilor), gheişa
(persoană care cunoaşte arta de a cânta, de a dansa, de
a vorbi etc.), haiku.
V.P.: De ce, printre simbolurile pomenite,
figurează şi haiku?
S.H.: După mine, a concentra în 17 silabe o trăire
aparte este o dovadă a talentului şi a puterii imaginarului pe care le are un autor de haiku. Bashō rămâne
cel mai renumit autor de haiku. A existat în sec. XVII
un scriitor cu numele de Saikaku. A scris şi romane.
Mai întâi a fost poet şi a participat la maratoane
poetice de haiku. A reuşit să scrie 4000 de haiku-uri în
24 de ore. Vreau să mai spun ceva. Nu are legătură cu
poezia. Înainte de a veni în România, am citit în limba
japoneză cartea Formarea statului unitar român, de
Constantin Giurescu.

Sumiya Haruya și Vasile Proca, Galeriile
Anticariat, Iași. Foto: Paul Edgar Proca

Sumiya Haruya, Galeriile Anticariat, Iași.
Foto: Vasile Proca

Vasile Proca, Sumiya Haruya și Dumitru Grumăzescu, Galeriile Anticariat, Iași, 2005.
Foto: Paul Edgar Proca
V.P.: Aţi scris poezie?
S.H.: În tinereţe am scris câte ceva. Dar am renunţat.
Au rămas în sertar. Recunosc, mi-am descoperit o altă
vocaţie, aceea de traducător.
V.P.: Sunteţi cumva prea modest, prea nemilos, autocenzurându-vă? De ce nu încercaţi să
vă publicaţi poeziile?
S.H.: Îmi place mai mult să traduc. Japonezii nu
cunosc limba română şi ei nu au şansa de a gusta frumuseţea literaturii române. Atunci o fac eu, care cunosc
cât de cât limba română. Şi, mai ales, ţara, oamenii.
V.P.: Domnule Sumiya Haruya, ştiu că aţi
învăţat singur româneşte, folosindu-vă de un
volum care conţinea traducerea baladei Mioriţa
în şase limbi străine. Vă rog să confirmaţi dacă
aceasta este cartea.
(Haru, aşa cum m-a rugat să-i spun, face ochii
mari. Îi citesc mirarea pe chip. Fiindcă discuţia
se purta de data aceasta la mine acasă, mi-a fost
uşor să găsesc volumul apărut la Editura Albatros,
în 1972, tipărit pe hârtie de ambalaj, într-un tiraj
de 13.800 de exemplare. O carte unică. A luat-o cu
nerăbdare şi emoţie. A răsfoit-o precipitat. Apoi,
liniştit, a mângâiat-o aşa cum ai mângâia o fiinţă
iubită de care ţi-a fost dor. Toată această ceremonie,
cu cititul textelor, cu ascultarea doar a vocii lui Tudor
Gheorghe de pe discul însoţitor, a durat zeci şi zeci
de minute. A făcut aprecieri laudative la traducerea
în franceză realizată de D.I. Suchianu. Apoi, râzând
şi arătând spre mine, mi-a citit tare trei versuri din
versiunea franceză:
L’autre enfin d’ici
Du pays joli
De la Moldavie.
Evident, ne-am amuzat, şi cum Maria ne umpluse
iar paharele cu Fetească Regală de Copou, am ciocnit
şi le-am golit cu o sete reînnoită.
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***
A doua zi, am reluat dialogul cu traducătorul
japonez).
V.P.: Domnule Sumiya Haruya, vă rog prezentaţi-vă, în câteva cuvinte, cititorilor noștri.
S.H.: Sunt un traducător din literatura română. Mai
ales din literatura lui Mircea Eliade. El era cunoscut
deja ca un om de ştiinţă – istoric al religiilor – dar ca
prozator n-a fost cunoscut deloc. Mai înainte decât
mine, dl profesor Naono a tradus romanul Pe strada
Mântuleasa. Eu am făcut mai multe traduceri din Eliade (Secretul doctorului Honigberger, Domnişoara
Christina, Noaptea de Sânziene, Maitreyi) şi acum
spun că este cunoscut în Japonia ca un mare prozator).
V.P.: Ce vă fascinează atunci când citiţi literatură română? Limba română este a doua
dragoste, după limba japoneză?
S.H.: Da. Am făcut limba franceză la facultate.
În tinereţe am iubit foarte mult limba franceză.
M-a interesat simbolismul. Arthur Rimbaud a fost
scriitorul tinereţii mele. Este copilul-minune al poeziei din toate timpurile. M-a fascinat şi viaţa lui aventuroasă: homosexual, beţivan, negustor de arme. Ca
şi Descartes, el a spus că sufletul trebuie cultivat, că
trebuie să devii un vizionar. Acum, limba română e
prima preferinţă a mea. E foarte bogată în culoare. Ştiu
că e o limbă romanică. Bineînţeles, de structură latină.
Dar, ca vocabular, are multe elemente şi din limba
slavă. Nu sunt lingvist, dar, ca traducător, constat că
mereu există două cuvinte: unul latin şi unul slav. Chiar
dacă înseamnă acelaşi lucru, nuanţa este alta. Asta
face o bogăţie ca expresie, asta este o bogăţie. Într-un
fel, se aseamănă cu limba japoneză. Noi vorbim limba
japoneză cu multe, multe cuvinte chinezeşti, de origine
chineză. De pildă, ideograma chinezească prosin are
două pronunţii pentru noi (chinezii nu ştiu): san şi yama. Dacă spun yama, e limba japoneză tradiţională,
care numeşte muntele ca pe un obiect. Când spun san,
trebuie înţeles acelaşi lucru, dar personificat (muntele
sfânt, domnul munte). În felul acesta, avem două feluri
de expresie pentru acelaşi lucru. Oricum, cu alte nuanţe.

Vasile Tărâțeanu, Sumiya Haruya și Vasile Proca,
Zilele Convorbirii Literare, 2005.
Foto: Miljurko Vukadinovic

Sumiya Haruya, Iași, 2005
Foto: Vasile Proca

V.P.: Este traducătorul un trădător al textului
original?
S.H.: Uneori. Dar, de cele mai multe ori, este un
învingător. Ca traducător de proză m-a preocupat tot
timpul ideea să redau atmosfera specifică din cartea
tradusă. Proza lui Mircea Eliade are multă poezie.
Găsim aici o atmosferă de evocare. Mircea Eliade a luat
ca scenă a desfăşurării acţiunii Bucureştiul interbelic.
Dar nu a înfăţişat casă cu casă sau stradă cu stradă. El a
ales doar acele detalii pentru a construi o lume aparte.
Şi când cititorul iese din această lume, el trebuie să
aibă o imagine, un punct de vedere altfel decât îl oferă
prezentul cu lumea lui. Şi asta întâlnim nu numai în
proza fantastică a lui Mircea Eliade. E aici o uimire
a poeziei, cred. Cititorul, dacă a citit, indiferent de
modă, a primit ceva. Şi când a primit ceva, a primit
altceva decât îi dau manualele. În cititor se aprinde un
nou mod de a trăi.
V.P.: Vorbiţi atât de frumos şi asta îmi întăreşte
convingerea că sunteţi cu adevărat îndrăgostit
de limba română. Ce alţi scriitori aţi mai tradus?
S.H.: Înainte de Mircea Eliade, m-am ocupat cu traducerea lui Liviu Rebreanu. Am tradus două romane:
Ion şi Pădurea spânzuraţilor. Rebreanu mi-a plăcut şi
îmi place şi acum foarte mult.
V.P.: Dificultăţi la traducere aţi întâmpinat?
S.H.: Nu prea multe. Pot spune că nu am simţit o
dificultate aparte. Eu tratez lumea ţărănească cu un fel
de detaşare. Înainte de război, în Japonia, pe jumătate
am fost ţăran. Eu personal sunt agricultor la origini şi
înţeleg foarte bine sentimentul faţă de pământ, faţă de
tradiţii. Odată, i-am spus Doamnei Zoe DumitrescuBuşulenga, despre Ion, că acest roman este al patimii

V.P.: Predând limba japoneză românilor, până
în 1990, v-a prins Revoluţia aici. Aţi participat
la Revoluţie şi nu sunteţi revoluţionar cu acte
în regulă. Se vede că aveţi altă educaţie, altă
mentalitate. Nici nu ştiţi câte avantaje aţi
pierdut. (Haru râde zgomotos). Avem multe
mii de profitori de pe urma Revoluţiei. Cum
aţi trăit evenimentele acelor zile?
S.H.: Şi au venit evenimentele Revoluţiei. Eram în
Bucureşti. Am trăit, pe viu, mari emoţii, ca tot românul. Am fost în Piaţa Universităţii, la Baricadă. Am şi
scris despre aceasta. Cred că în nr. 52 al României
literare, pe aproape o pagină. Am impresia că, toată
lumea fiind ocupată cu Revoluţia, nimeni nu a citit acea
revistă literară. Televizorul fura tot timpul oamenilor.
O echipă a Televiziunii Japoneze a realizat atunci
un interviu cu Octavian Paler. Tot la Televiziunea
Japoneză s-a dat un reportaj despre evenimentele
din România acelor zile. Bineînţeles, şi execuţia celor
doi Ceauşescu. Eu am publicat, în 1990, un reportaj
despre Revoluţie şi impresiile mele din România, în
cea mai vândută revistă japoneză. BUNGEI SHUNJŪ
se numeşte revista. Are multe pagini de literatură. Tot
această revistă acordă şi Premiul AKUTAGAWA, un
premiu de tradiţie pentru debut în proză. Numai tinerii
scriitori de limbă japoneză intră în concurs. Pot aminti
şi semnificaţia premiului: o poartă prin care intră un
dragon. Premiul poartă numele unui mare scriitor
japonez, Akutagawa. Un mare intelectual, cu o vastă
cultură occidentală. Citea cu uşurinţă din chineză. Dar
limba engleză l-a ajutat să-i cunoască pe Baudelaire,
Rilke, Strindberg, Paul Valéry.
V.P.: Domnule Sumiya Haruya, poate nu ştiţi,
dar România este, de departe, ţara festivalurilor. Sute, mii, într-un an. De la festivalul
brânzei, cepei, usturoiului, berii, vinului,
păstrăvului etc., etc., şi până la festivalurile
muzicale şi literare (în diferite forme). S-ar putea zice că suntem un popor petrecăreţ nevoie
mare. Dar sărac, din păcate. Fiindcă aţi venit la
zilele revistei Convorbiri literare, unde aţi primit premiul pentru traduceri, vă rog să spuneţi
dacă în Japonia sunt festivaluri literare.
S.H.: Nu avem festivaluri literare, dar avem multe
premii literare. Premiile sunt acordate de reviste şi de
câteva ziare mai importante. De asemenea, Fundaţiile
culturale se implică în organizarea de manifestări literare. Totul este particular. Statul nu se implică financiar. Fiecare editură face publicitate autorilor şi cărţilor.
V.P.: Am mers împreună la muzee, la mănăstiri, la Galeriile Anticariat, în librării, ne-am
integrat, cât am putut, şi în manifestările organizate de revista Convorbiri literare. Ce impresie v-aţi făcut despre oraşul Iaşi?
S.H.: Oraşul Iaşi lasă o impresie deosebită vizitatorului de orice fel. Este un oraş al culturii. Intelectualul,
artistul, au satisfacţia unor bucurii aparte. Bucureştiul,
de pildă, este animat de afaceri. La Iaşi, oamenii sunt
mai liniştiţi şi ai senzaţia că tot oraşul este un mare
cartier al intelectualilor. Această impresie puternică o
capeţi şi o iei cu tine în suflet.

V.P.: Fac ce fac şi revin la poezie, întrebânduvă: pentru a traduce poezie îţi trebuie o sensibilitate aparte?
S.H.: Nu am publicat prea multe traduceri din
poezie. Eu traduc poezie dacă o înţeleg. Dacă o gust,
eu o traduc. De ce nu public traduceri de poezie? Eu
am convingerea că situându-te între două limbi cu o
structură total diferite, este pur şi simplu imposibil.
Este o altă operă şi este pericolul să trădezi originalul.
V.P.: Sunt convins că Dvs. încercaţi imposibilul. Am dreptate?
S.H.: Eu încerc mereu să fac câte ceva de ispravă,
dacă se poate. Adică, noi avem precursori foarte mari
care au tradus. Nu din limba română, ci din franceză,
acum aproape o sută de ani. S- a tradus mai cu seamă
din simboliştii francezi: Verlaine, Mallarmé, Rimbaud.
Pe Paul Verlaine l-am citit în tinereţe cu mare plăcere
şi am fost atras de farmecul poeziei lui.
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Vasile Proca și Sumiya Haruya, Mănăstirea
Cetățuia, Iași. Foto: Paul Edgar Proca
pentru pământ, dar, sperând că am înţeles bine, este
şi un roman de dragoste. Este vorba despre eternul
feminin. Liviu Rebreanu a fost atras de feminin. Ion,
chiar dacă a trebuit să lupte pentru pământ, după ce
şi-a atins scopul, n-a fost mulţumit de el.
V.P.: Domnule Haru, să ne întoarcem la altă
zonă a spiritualităţii româneşti. De la literatură
să trecem la muzeele şi monumentele istorice
vizitate împreună. Care sunt trăirile pe care
le încearcă un om de cultură japonez vizitând
mănăstirile Iaşului, de exemplu?
S.H.: La început, când am venit prima dată în România, acum 30 de ani, era regimul socialist. Pretutindeni,
pe unde am fost, mănăstirile m-au atras cel mai mult.
Şi mănăstirile vii, adică stareţii, călugării, cei care le
locuiesc. Mă gândesc la ţările socialiste, îndeosebi la
Rusia, unde au fost demolate multe biserici. În România, mai puţin, nu a fost aşa ca în Rusia. La omul român, sufletul lui de creştin adevărat n-a fost doborât
niciodată. Imaginea de locaş sfânt, locul de pomenire
a morţilor: asta arată legătura între lumea aceasta şi
lumea mai de Sus, sau de dincolo. E un loc de trecere.
Spiritual, când intri aici, în mănăstire, deja trăiesc cu
impresia că am intrat într-o altă lume. Lumea credinţei
cu legile ei. Apoi am avut impresia, încă de la început, că
preoţii bisericilor ortodoxe seamănă cu preoţii budişti
ai noştri. Noi le spunem bōsan. Adică cei apropiaţi de
sufletele oamenilor. Uneori, cei din catolicism sau din
biserica reformată sunt mai severi. Dar şi călugării,
şi preoţii ortodocşi niciodată nu se îndepărtează de
oameni. Asta mie îmi place. Mă bucură.
V.P.: O întrebare scurtă, de trecere spre altceva. Aţi predat limba japoneză în România?
Doresc un răspuns scurt.
S.H.: Când am venit la studii am spus că pot preda
voluntar japoneza. Am fost lector la Facultatea de limbi
străine din Bucureşti (în Pitar Moş) şi la Universitatea
Populară.

V.P.: Frumos spus. Vă mulţumesc mult pentru
acest dialog, început la Mănăstirea Cetăţuia,
continuat acasă şi terminat în Copou (martor
este Teiul lui Eminescu).
S.H.: Mulţumirile trebuie să vină de la mine pentru
toată lumea. Şi pentru Paul, băiatul dvs., care a fost
şoferul nostru, şi pentru Maria, care pictează foarte
frumos şi a fost o gazdă minunată, şi pentru juriul revistei Convorbiri literare. Mulţumesc, era să uit, şi
pentru minunatul tablou dăruit de Maria.
V.P.: Vă multumesc foarte mult.
Dōmo arigatō gozaimashita.
どうもありがとうございました。
(Precizare: traducerea cuvintelor de mulțumire
și scrierea ideogramelor corespunzătoare au fost
făcute de Iolanda Prodan, căreia îi mulțumesc)
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G. Călinescu, cunoscut în principal ca autor al Istoriei literaturii române de la origini şi până în prezent
(1941) și ca prozator, a publicat în anul 1939, deci cu
doi ani înainte de editarea Istoriei…, un volum dedicat
în mod expres poeziei, numit Curs de poezie, mai puțin
știut și comentat. Cursul, care la început a fost predat
sub forma a nouă prelegeri studenţilor Facultăţii de
Filosofie şi Litere din Iaşi, în anul 1938, a fost cuprins
în volumul Principii de estetică (Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1939).
Republicat în anul 1996 (tot în volumul Principii
de estetică), Cursul de poezie urmăreşte „clarificarea
unor noţiuni de estetică poetică” (1, p. 6) şi chiar se
propune ca un mic tratat de estetică a poeziei moderne, deşi criticul nu recunoaște prea uşor acest lucru.
Cursul se preocupă, pe de o parte, de normele și
conceptul de poezie, iar pe de altă parte, de tipurile de
poezie practicate în modernitate. În acest eseu voi prezenta modul în care G. Călinescu înțelege poezia, atât
din perspectiva normelor manifestate de poezie, cât și
din perspectiva conceptului ei.
„Estetica este o ştiinţă care nu există.” Dar...
Cine va deschide micul Curs de poezie (89 de pagini,
în ediţia din 1996, după care lucrez) va fi întâmpinat
de scepticismul autorului atât cu privire la posibilitatea existenţei obiective a esteticii poeziei, cât şi a capodoperei, care face obiectul legitim al esteticii:
„capodopera nu există obiectiv (…), ci e o stare de
spirit a unor indivizi, un sentiment particular de
valoare” (ib., p. 14),
spune criticul. De fapt, în privinţa capodoperei,
deci a operei literare cu adevărat de valoare, părerile
sunt întotdeauna împărţite: „ceea ce pentru unul
este capodoperă, pentru altul reprezintă un scandal”,
afirmă Călinescu. Lipsa unui „consimţământ general” îl
determină pe critic să ne asigure că „în Estetică obiectul
însuşi este incert (...)”, faţă de ştiinţă, în care „obiectul
e real, consimţit de toţi”. (ib., p. 15). Şi criticul teoretician continuă: „Estetica devine disciplina ciudată care
nu-şi cunoaşte obiectul.” (ib., p. 15).
Un refuz la fel de puternic al esteticii literare ca
ştiinţă sau ca artă cu principii universale, globale, îl
întâlnim şi la teoreticianul E. Lovinescu:
„Esteticul nu e, anume, o noţiune universală, uniform valabilă, ci numai expresia unei plăceri variabile,
individuale” (Mutaţia valorilor estetice, capitolul VI
al Istoriei literaturii române contemporane, vol. II,
Editura Minerva, 1973, p. 277).
În ceea ce îl priveşte pe Călinescu, acesta contestă
existenţa capodoperei şi a esteticii, argumentând că
normele sau norma literară ce ar putea să întemeieze
şi legitimeze capodopera și estetica nu există. Iar
„dacă norma [universală] nu se poate descoperi
suntem în neputinţă de a determina obiectul însuşi
al Esteticii. (…). Estetica este o ştiinţă care nu există
(…). Estetica, ca studiu obiectiv al capodoperei, nu va
exista niciodată. Toate străduinţele esteticienilor sunt
inutile speculaţiuni în jurul goalei noţiuni de artă şi
orice estetică nu cuprinde mai mult decât întrebarea
dacă putem sau nu găsi criteriul frumosului, urmată
de răspunsul negativ sau de prezumţiuni insuficiente.”
(1, p. 16).
Concluziile primului capitol al cărţii lui Călinescu
sunt zdrobitoare. Criticul neagă atât posibilitatea
existenţei capodoperei, cât şi posibilitatea existenţei
esteticii, deci a lucrării teoretice care exprimă fiinţa capodoperei, felul ei specific de a fi. Criticul despre care se
spune că este „o conştiinţă estetică universală” (Romul
Munteanu), că elaborează „construcţii [critice] de o
rigurozitate perfectă” (Doina Rodina Hanu), că este un
„critic total” (Mircea Martin) îşi neagă tocmai obiectul
de studiu – literatura de valoare, capodopera –, pentru
analiza şi evaluarea căreia tocmai a primit toate aprecierile minunate ale criticilor de mai sus şi încă multe
altele… Nu este aceasta o situaţie paradoxală?
Dar sunt argumentele criticului chiar atât de puternice? Să le cercetăm pe rând şi să vedem dacă nu cumva spiritul critic al teoreticianului se amestecă cu mici
puseuri de teribilism.
(1). Faptul că una şi aceeaşi operă de valoare este
văzută de cineva drept capodoperă – operă de valoare
–, iar de altcineva „un scandal”, sau o „operă de valoare parţială” (ib., p. 15), este cât se poate de firesc:
unul dintre evaluatorii capodoperei are gust estetic,
iar celălalt nu are. Unul dintre lectorii evaluatori este
competent estetic, iar celălalt nu este. Şi este de observat că tocmai pentru cel neiniţiat, pentru cel incapabil
să guste opera de valoare, G. Călinescu îşi propune să
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scrie o Estetică, urmărind să-i trezească acestuia sentimentul artistic, estetic, după cum declară criticul încă
de la începutul Cursului de poezie.
Capodopera, opera de valoare, nu va primi, aşadar,
niciodată acordul tuturor lectorilor, al tuturor evaluatorilor, iar asta nu din cauza faptului că ea nu exisă ca
operă de excepţie, ci din cauza acelor evaluatori literari care pur şi simplu nu au capacitatea de a recepta şi
de a evalua opera la nivelul excepţionalităţii sale. Dacă
o operă de valoare se izbește de un cap sec, nu este de
vină opera. Capodopera nu este decretată în calitatea
ei de capodoperă decât de către cei competenți literar,
deci de către o minoritate elitistă de cititori, critici și
creatori de opere literare. Printre aceştia se află, în cele
din urmă, chiar Călinescu:
„Evident, în materie de artă nu apelăm la sufragiul universal. Prin faptul că mulţimea respinge un
anumit fel de poezie nu înseamnă că aceasta nu este
valoroasă.” (ib., p. 54).
Cu alte cuvinte, poezia poate să fie cu adevărat o
operă de valoare, deci capodopera există! Criticul îşi
contrazice în acest fel ideile de început care decretau
inexistenţa capodoperei şi a esteticii… Dar va trebui
să „ne obişnuim” cu acest mod contradictoriu al lui
Călinescu de a evalua opera literară și estetica literară,
pentru că el își va multiplica contradicțiile de-a lungul
întregului Curs de poezie.
(2). „Capodopera nu există obiectiv” (ib., p. 14),
afirmă criticul. Dar firește că nici nu se pune problema
existenței obiective a capodoperei, pentru că ea nu
poate fi o creație a naturii, ci este o creație umană.
(3). „Orice estetică nu cuprinde mai mult decât întrebarea dacă putem sau nu găsi criteriul frumosului,
urmată de răspunsul negativ sau de prezumţiuni insuficiente” (ib., p. 16), afirmă Călinescu.
Iată însă că în acelaşi Curs de poezie, doar peste
câteva pagini de la această afirmaţie, criticul susţine
următoarele:
„Nu numai că poezia există, dar prin anchetarea
spiritelor celor mai alese ale umanităţii putem ajunge
la stabilirea unor pseudo-norme.” (ib., p. 19).
Aceste pseudo-norme ale poeziei în care crede acum
Călinescu reprezintă însă „criteriul frumosului” poetic, a cărui existență era negată în citatul anterior. Din
nou, criticul se contrazice.
Cu privire la pseudo-normele poeziei, ar trebui poate
să punctăm faptul că, atâta vreme cât ele întemeiază
sau creează poezia ca poezie de valoare, ele nu sunt
pseudo-norme, aşa cum spune Călinescu, ci chiar norme poetice. Pseudo-normele nu produc decât pseudopoezie, deci poezie minoră.
Normele poeziei, numite de Călinescu „pseudo-norme”, sunt cunoscute de noi atât prin „anchetarea spiritelor celor mai alese ale umanităţii” (G.C.), cât şi prin
propriile eforturi de desluşire a temeiurilor capodoperei, a fiinţei poeziei. Drept dovadă a acestei din urmă
posibilități, Călinescu ne oferă chiar el, în Cursul de
poezie, câteva dintre normele sau preceptele poeziei,
norme în temeiul cărora poezia este creată.
Normele poeziei în viziunea lui G. Călinescu
Normele care constituie poezia modernă, pe care în
spiritul îndoielilor sau al nesiguranţei sale sistematice
G. Călinescu le numeşte fie „pseudo-norme”, fie „pseudo-precepte”, nu ne spun „ce este poezia, ci cum este
poezia” (ib., p. 20), ne avertizează criticul. După cum
am spus, aceste pseudo-norme sunt totuşi norme, au
statutul de norme poetice, pentru că pseudo-normele
nu pot să configureze poezia de valoare, ci doar poezia
minoră, pseudo-poezia. Or, Călinescu tratează totuşi
despre poezia de valoare, despre capodoperă.
Urmărind să clarifice cum este poezia, demersul
teoretic al criticului nu poate fi decât unul descriptiv.
„Sterila Estetică” (G.C.) va face astfel loc „unei Şcoale
de poezie” (ib., p. 20), prin care noi vom avea posibilitatea „să ne sporim conştiinţa artistică”, ne asigură
criticul, după ce puţin mai înainte existenţa capodoperei, care ar fi fost să facă obiectul Școlii de poezie,
era negată…
În fine, voi prezenta mai jos preceptele poetice ale
poeziei de valoare elaborate de critic, precizând că ordinea şi numerotarea lor îmi aparţine.
(1). Poezia este şi trebuie să fie o structură care are
un „sens general”.
„O poezie nu e un conglomerat de imagini frumoase
în sine, de sunete frumoase în sine, ci e un fenomen
care începe abia cu apariţia unei organizaţiuni, adică
a unui sens general.” (ib., p. 21).
„Nu există poezie acolo unde nu este nicio organizaţiune, nicio structură, într-un cuvânt nicio idee
poetică.” (id.).
„[…] orice poezie întrucât există ca atare trebuie
să apară ca o structură, ca o organizaţiune, în care
părţile se supun întregului.” (id.).
(2). Trebuie să înţelegem că „arbitrariul sistematic
[de factură suprarealistă] oboseşte spiritul şi că po-

ezia cere un sens.” (ib., p. 54).
(3). „[…] poezia e în punctul ei de plecare un act de
vieaţă deplină. Ca să cântăm trebuie întâi de toate să
trăim.” (ib., p. 88, s.m.).
(Deşi la Călinescu acest precept nu figurează ca o
normă poetică, el are totuşi această funcţie).
(4). „Purificarea intenţionată de conţinut a poeziei
[vezi poezia pură] este fără urmări estetice, deoarece
în mod normal conştienţi sau inconştienţi noi [creatorii de poezie] avem un conţinut [de viață în poezia
pe care o creăm]. Sterilizarea [de conținut a poeziei]
duce în chip fatal la absurditate.” (ib., p. 57). Deci poezia are un conținut de viață.
(5). „În orice operă mare proporţia dintre conformism şi noutate este în favoarea celei dintâi.” (ib.,
p. 27).
(6). „Prea multă sinceritate în artă, prea multă
viaţă sunt contrare spiritului creaţiunii. Poezia e o
liturghie, un ceremonial introdus în viaţă, fără să se
confunde cu ea.” (ib., p. 31).
(7). „O poezie nu e făcută să fie înţeleasă de toată
lumea.” (ib., p. 34).
(8). „Absurditatea pură, chiar pusă la cale conştient şi mai ales atunci, nu duce decât la mici efecte
comice.” (ib., p. 42).
(9). „Hazardul pur fără intervenţia spiritului nostru nu dă nimic; totuşi din slăbirea atenţiei artistice
şi consultarea hazardului pot să iasă uneori apropieri
surprinzătoare, începuturi de structuri.” (ib., p. 24).
(10). „Poetul trebuie să alterneze frazele substanţiale cu frazele prozaice, ca să profite de odihna spiritului în raporturile comune.” (ib., p. 71).
(11). „[…] poeţii par a spune ceva. Tocmai această
aparenţă că au de spus ceva, fără niciun interes de
conţinut, este miezul oricărui lirism...” (ib., p. 61).
(12). „[…] poezia trebuie să cadă din când în când
într-o verbalitate pură pentru a se atrage atenţiunea
asupra ritualităţii ei.” (ib., p. 73)
Dacă citim cu atenţie preceptele poetice călinesciene,
constatăm că numai primele patru precepte pot fi considerate principii sau norme de valoare pentru poezie,
în timp ce celelalte funcționează doar ca judecăți mai
mult sau mai puțin pertinente cu privire la poezie.
Mai observ că dacă poezia ar putea fi parțial creată
de primele patru norme de valoare, ea ar fi în final
decreată, anulată valoric de preceptele 11 şi 12, care
afirmă că miezul lirismului este faptul că poeții au
de spus ceva doar aparent, „fără niciun interes de
conţinut” (preceptul 11), și că „poezia trebuie să cadă
din când în când într-o verbalitate pură pentru a se
atrage atenţiunea asupra ritualităţii ei” (preceptul
12). Verbalitatea pură este însă un șir de vorbe goale,
„fără niciun interes de conţinut”. Are poezia nevoie
de o „verbalitate pură”, de un șir de vorbe goale, „fără
niciun interes de conţinut”? Mai nu cred!, vorba Eminescului.
Așadar, nu toate normele și judecățile lui Călinescu
consonează unele cu altele, iar ultimele două precepte
anulează caracterul creator al primelor patru norme.
Cu privire la normele elaborate de Călinescu, trebuie
înțeles că ele ar trebui să se constituie ca norme ale
poeziei în totalitatea lor, iar nu separat, numai unele
dintre ele, atâta vreme cât pentru critic toate normele
aparțin poeziei și ne spun „cum peste poezia” (p. 20).
Or, ansamblul preceptelor elaborate de critic este,
după cum am văzut, contradictoriu, ceea ce construiesc primele patru norme fiind deconstruit, anulat de
ultimele două precepte.
Pe de altă parte, dacă comparăm normele elaborate
de critic cu normele poetice estetice ale poeziei de
valoare a marilor poeți, precum norma viziunii poetice
asupra „realității”, a existenței, deci a unui conținut
de viață, norma tensiunii existențiale, lirice și poetice a discursului, norma coerenței sau inteligibilității,
norma nonprozaismului, norma caracterului insolit
(surprinzător) și totodată verosimil al ideilor, norma
originalității artistice, norma caracterului simbolicmetaforic sau retoric al discursului, norma unității
stilistice a discursului, norma poeticității expresiei,
norma formei poetice muzicale a versului (versul de
tip clasic, cu ritm și rimă perfecte, și versul muzical
liber), constatăm că preceptele poetice călinesciene
nu confirmă nicidecum normele poetice estetice ale
poeziei de valoare, deci un poet nu ar putea să creeze
poezie autentică, estetică, în temeiul preceptelor poetice călinesciene. Oricum, nici criticul nu rămâne la
soluția normelor pe care i le atribuie poeziei, ci caută
să surprindă ființa acesteia prin altceva, prin conceptul
ei, pe care îl închipuie sub forma unei definiții.
*
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Definiția ficțională dată de G. Călinescu poeziei:
„Poezia este forma goală a activităţii intelectuale”

Aflat în căutarea înțelesului poeziei, criticul G. Călinescu îşi încheie Cursul de poezie cu următoarea definiţie: „poezia este un mod ceremonial, ineficient de
a comunica iraţionalul, este forma goală a activităţii
intelectuale. Ca să se facă înţeleşi poeţii se joacă, făcând ca şi nebunii gestul comunicării fără să comunice,
în fond, nimic decât nevoia fundamentală a sufletului
uman de a prinde sensul lumii.” (ib., p. 92, s.a.).
Definiţia lui Călinescu este şocantă, pentru că ea contrazice înţelesul real al poeziei autentice, modul ei de
a fi. Mai mult de atât, definiţia lui Călinescu contrazice
chiar cele patru norme de valoare ale poeziei pe care el
le stabilise la începutul Cursului de poezie.
Astfel, dacă din prima normă poetică aflăm că „O
poezie […] e un fenomen care începe abia cu apariţia
unei organizaţiuni, adică a unui sens general” (ib., p.
21), în definiţia dată acum Călinescu afirmă că „poezia
este un mod […] ineficient de a comunica iraţionalul,
este forma goală a activităţii intelectuale”. Poezia nu
mai cere aşadar organizarea ideilor sale pentru asigurarea unui sens general al acestora, ci ne comunică
iraţionalul, deci lipsa de sens, poezia fiind, după Călinescu, „forma goală a activităţii intelectuale”…
Definiţia dată de Călinescu poeziei moderne (poezia
„este forma goală a activităţii intelectuale”…) contrazice şi cea de a doua normă a poeziei stabilită de critic,
care spune că „poezia cere un sens”, deci că ea cere să
aibă un sens; şi contrazice şi cea de a treia normă de
valoare, normă prin care eram asiguraţi că „poezia e în
punctul ei de plecare un act de vieaţă deplină”. Or, dacă
poezia „este forma goală a activităţii intelectuale”…,
înseamnă că viața este exclusă din poezie. Și tot așa,
definiția dată de critic poeziei contrazice și cea de a patra
normă, care afirmă că poezia are un conținut de viață:
„noi [creatorii de poezie] avem un conţinut [de viață
în poezia pe care o creăm]. Sterilizarea [de conținut a
poeziei] duce în chip fatal la absurditate.” (ib., p. 57).
Definiţia-concept dată de G. Călinescu poeziei contrazice și anulează, aşadar, cele patru norme de valoare ale poeziei formulate tot de G. Călinescu… Din
nou, criticul apără puncte de vedere opuse, contrare…
Şi optează, în final, pentru soluţia cea mai proastă:
aceea care afirmă că „poezia este (…) forma goală –
deci lipsită de viaţă şi semnificaţie – a activităţii intelectuale” (cratima mea).
Dar putem noi afirma că marea poezie este „forma
goală a activităţii intelectuale”? Poate fi considerată
de pildă poezia Melancolie sau finalul ei „forma goală
a activităţii intelectuale”? … Pot fi considerate poeziile
Două stepe sau psalmii arghezieni, poeziile Lacustră,
Cuptor, Decembre, ale lui Bacovia, „forma goală a
activităţii intelectuale”? Nicidecum!
Toate poemele de mai sus, şi alte zeci și mii de poeme de valoare, contrazic în mod vizibil definiţia dată
de Călinescu poeziei de valoare.
Definiţia dată de critic poeziei este contrazisă de
toate poemele de valoare în toate punctele acestei definiții, pentru că poezia de valoare nu este în mod expres ceremonială, după cum nu este nici iraţională,
nici „forma goală a activităţii intelectuale”; pentru că
poeţii autentici nu se joacă, pentru că ei nu fac „ca şi
nebunii gestul comunicării fără să comunice”, ci chiar
comunică un conținut de viață și sufletesc!
Așadar, cele câteva caracteristici sau trăsături pe care
criticul le atribuie prin definiţia sa poeziei de valoare
nu-i aparţin, de fapt, poeziei de valoare. Definiţia lui
Călinescu nu exprimă poezia autentică, deci poezia
de valoare sau estetică, ci este închipuită de critic: ea
este o definiție ficţională. Și, mai mult de atât, este o
definiție împotrivită poeziei estetice.
Altfel spus, niciun poem de valoare nu confirmă
definiţia dată de Călinescu poeziei. Toate poemele de
valoare contrazic, neagă definiţia lui Călinescu. Definiţia dată de Călinescu este o dovadă că marele critic
nu a înţeles ființa poeziei, felul ei de a fi şi că, în fond,
criticul nu a avut organ spiritual pentru ea.
Privire generală asupra Cursului de poezie
Privit în ansamblu, Cursul de poezie al lui Călinescu
cuprinde, pe de o parte, idei pertinente şi esenţiale cu
privire la poezie, cum sunt primele patru principii/
norme de valoare, iar pe de altă parte, idei de-a dreptul
inadecvate poeziei, false, precum definirea cu totul
nepotrivită, aberantă a poeziei – „poezia este un mod
ceremonial, ineficient de a comunica iraţionalul, este
forma goală a activităţii intelectuale”… Acest melanj
de idei şi judecăţi contradictorii nu îi permite lui G.
Călinescu să închege o teorie unitară, o artă poetică
coerentă sau o estetică a poeziei de valoare.
În Postfaţă la volumul Universul poeziei, semnat de
către G. Călinescu (3), care include studiile Curs de
poezie şi Universul poeziei, Al. Piru opinează că aceste
două lucrări reprezintă „o contribuţie remarcabilă
la clarificarea unor probleme de estetică literară, cu
nimic mai prejos de acelea aduse anterior îndeosebi de
Benedetto Croce, de diverşi esteticieni germani (…).”
Cum e posibilă o asemenea judecată? Cursul clarifică
într-adevăr unele probleme, dar şi contrariază puter-

nic prin câteva puncte de vedere privitoare la estetica
poeziei, care sunt fie contradictorii, fie false. Vezi cel
puţin definiţia falsă dată de critic poeziei în finalul
Cursului de poezie, dar și opoziţia dintre primele patru norme poetice şi definiția poeziei. Cu privire la cele
patru norme pertinente ale poeziei, este de observat
că ele sunt, de fapt, numai două, pentru că norma 1 și
norma 2 sunt echivalente, ca și norma 3 cu norma 4.
Estetica lui G. Călinescu este destul de bulversantă:
atunci când crezi că apără o idee, nu poţi fi sigur că în
pagina următoare sau chiar în aceeaşi pagină criticul
nu o va contrazice și nega printr-o altă idee. Situaţii
contradictorii nu sunt tocmai puţine în Curs de poezie.
În Literatura română între cele două războaie mondiale (vol. III, Bucureşti, Minerva, 1975, în 4, p. 188), Ov.
S. Crohmălniceanu sublinia, cu privire la opera critică
a lui G. Călinescu, faptul că acesta „găseşte mereu argumente ca să pledeze un punct de vedere paradoxal.”
Liviu Leonte, care semnează postfaţa volumului Principii de estetică (1), în care este cuprins studiul Curs de
poezie, semnat de către G. Călinescu, semnalează şi el
câteva dintre paradoxurile existente în curs. Lista criticilor întemeiate aduse lucrărilor critice ale lui Călinescu
ar putea fi extinsă, însă nu îmi propun acest lucru.
În mare, Curs de poezie este o demonstraţie a faptului că marele critic nu a înţeles decât puţine lucruri din
felul de a fi al poeziei, dacă ne referim la normele și
conceptul de poezie. În ceea ce privește definiţia de la
sfârşitul Cursului, prin care G. Călinescu a încercat să
surprindă ființa poeziei, aceasta este total nepotrivită,
ba chiar jignitoare pentru poezia de valoare a oricărui
spațiu cultural și pentru poetul autentic de pretutindeni!
În înțelegerea și definirea poeziei, Călinescu este un
cultural care nu a prins spiritul poeziei. Uneori, criticul
lasă impresia că este chiar împotriva poeziei și că lucrează întru subminarea ei. Cel puțin în definiția pe care o
dă, Călinescu ironizează și batjocorește în mod vizibil
poezia, de vreme ce afirmă că ea comunică iraționalul,
că „este forma goală a activităţii intelectuale.” De aceea, „Ca să se facă înţeleşi poeţii se joacă, făcând ca şi
nebunii gestul comunicării fără să comunice (…).” Dar
trebuie să urăști destul de mult poezia ca să afirmi despre ea aceste lucruri! Intenția demolatoare a criticului
este evidentă, iar ea iese la iveală și din alte pasaje.
După cum am mai spus, Cursul de poezie a fost predat de către Călinescu, sub forma a nouă prelegeri,
studenţilor Facultăţii de Filosofie şi Litere din Iaşi, în
anul 1938. Le putea trezi acest curs studenților vreun
interes pentru poezie? Greu de crezut! Mai degrabă i-a
îndepărtat de poezie. De altfel, nici astăzi acest curs
nu apropie pe nimeni de poezie, ci îl îndepărtează, de
vreme ce marele critic ne asigură de faptul că poezia
„este forma goală a activităţii intelectuale” și că poeții
se aseamănă cu nebunii…
Pe de altă parte, dacă un text ar confirma definiţia
sterilă dată de către G. Călinescu poeziei, atunci acel
text nu ar fi nicidecum poezie. De altfel, în finalul eseului numit Universul poeziei, publicat în Jurnalul literar (nr. 4-5/1948), la nouă ani de la apariţia Cursului
de poezie, însuși G. Călinescu se arată destul de sceptic
cu privire la posibilităţile sale de a înţelege poezia:
„Ce e poezia însăşi e o problemă care depăşeşte mijloacele noastre.”
Definiția autentică a poeziei:
poezia ca viziune specifică asupra existenței
Dar dacă „Ce e poezia însăşi e o problemă care depăşeşte mijloacele” lui G. Călinescu, despre care știm că și-a
ratat și cartea de poezie pe care a scris-o (G. Călinescu,
Poesii, Editura Cultura Națională, 1937), ea nu este totuși „o problemă care depăşeşte mijloacele noastre”,
ale esteticienilor, în general. Altfel, nu s-ar fi scris sute
de tratate despre poezie, din Antichitate și până astăzi.
În ceea ce mă privește, voi schița mai jos o estetică a
poeziei, care, departe de a denigra poezia, nu își propune decât să o înțeleagă.
Pentru a defini poezia de valoare, autentică sau estetică, trebuie să pornim chiar de la cercetarea acesteia,
deci a poeziei de valoare a celor mai importanți poeți,
pentru că înțelesul poeziei de valoare nu se poate afla
decât în poezia de valoare… Astfel, dacă vom cerceta
poeziile estetice sau de valoare ale unor poeți moderni
și moderni-postmoderni autentici, precum Eminescu,
Arghezi, Bacovia, Blaga, Minulescu, Trakl, Rimbaud,
Baudelaire, Esenin, Yvan Goll etc., ale mai noilor poeți
Nichita Stănescu și Marin Sorescu, dar și poeziile de
valoare ale câtorva poeți contemporani autentici, români sau străini, vom constata că poezia lor manifestă
în receptare un set de caracteristici, trăsături, principii sau norme poetice estetice, care ilustrează chiar valoarea (esteticitatea) poeziilor în cauză.
Dintre acestea, mai importante mi se par următoarele: (1) norma viziunii poetice asupra „realității”, a
existenței, deci a unui conținut de viață, (2) norma
tensiunii existențiale, lirice și poetice a discursului,
(3) norma coerenței sau inteligibilității, (4) norma
nonprozaismului, (5) norma caracterului insolit (surprinzător) și totodată verosimil al ideilor, (6) norma
originalității artistice, (7) norma caracterului simbolic-metaforic sau retoric al discursului, (8) norma
unității stilistice a discursului, (9) norma poeticității

expresiei, (10) norma formei poetice muzicale a versului (versul de tip clasic, cu ritm și rimă perfecte, și
versul muzical liber).
Dar dacă poezia de valoare, estetică sau canonică
manifestă în receptare aproximativ aceste trăsături,
principii sau norme poetice estetice, care sunt normele
universale ale poeziei, înseamnă că ea (poezia de valoare) a fost creată de către poetul autentic tocmai în
temeiul acestor norme și că ele sunt, de fapt, norme
creatoare de poezie autentică, estetică. Ansamblul
celor zece norme constituie conceptul, arta poetică
sau canonul poetic estetic creator de poezie estetică,
iar normele mai pot fi numite și decalogul normelor
(principiilor) poetice estetice creatoare de poezie
estetică sau de valoare. Conform acestei arte poetice,
constituite din principiile sau normele poetice estetice,
putem să definim poezia, spunând că
poezia estetică sau de valoare este o viziune poetică
asupra realității – lumii, existenței, vieții, propriei
ființe –, mai precis o viziune insolită și tensionată
existențial, liric și poetic, unitară ideatic și stilistic,
inteligibilă (coerentă), nonprozaică, originală artistic, surprinzătoare și verosimilă în același timp, nu de
puține ori simbolic-metaforică (retorică) și exprimată
într-un limbaj și o formă de vers poetice.

Așadar, poezia este creată ca poezie de valoare sau
estetică în temeiul artei poetice estetice, adică al principiilor/normelor care constituie această artă. Normele
poeziei estetice sunt norme creatoare de poezie estetică,
iar conceptul de poezie estetică pe care normele poetice îl constituie are și el aceeași funcție creatoare.
Fiind creată în temeiul artei poetice estetice, adică
al principiilor/normelor poetice estetice care constituie această artă, poezia de valoare (estetică) va manifesta în receptarea ei de către lector tocmai principiile sau normele poetice estetice care au creat-o și de
aceea, atunci când ne propunem să evaluăm poezia
particulară a unui autor sau altuia nu o putem face
decât în temeiul acestor principii/norme poetice estetice de valoare, verificând dacă aceste principii sau
norme poetice de valoare sunt prezente sau absente
din poezia pe care o evaluăm.
Astfel, vom spune că o poezie este de valoare sau estetică atunci când ea prezintă trăsăturile/normele poetice estetice ale poeziei de valoare, în general; și vom
afirma că o poezie este minoră sau pseudoestetică atunci când ea nu prezintă trăsăturile sau normele poetice estetice ale poeziei de valoare; sau atunci când poezia evaluată contrazice sau neagă, prin trăsăturile sau
normele ei particulare, trăsăturile sau normele poetice
estetice ale poeziei estetice. Trăsăturile/normele poetice
estetice ale poeziei de valoare (estetice) sunt astfel criteriile de evaluare ale poeziei, ale oricărui tip de poezie.
Arta poetică despre care discutăm aici, artă care
creează și totodată evaluează corect poezia, este arta
genului poetic, iar definiția pe care am dat-o este definiția poeziei ca gen poetic, iar nu ca poezie de tip individual sau ca poezie de tip generaționist, a unei generații poetice sau alteia.
Poetul are (și trebuie să aibă) ca obiectiv producerea artistică sau estetică a operei sale. Un text fără
calitate estetică, deci fără trăsăturile estetice de gen ale
poeziei estetice, în general, poate să fie orice altceva în
afară de poezie: un articol de ziar, un articol de istorie,
de astrologie sau politic, un anunț, o știre, o factură
telefonică, un bilet la teatru, o carte de telefoane, sau
chiar o poezie proastă, o proză proastă etc.
Vom înțelege însă că poezia pe care o numim estetică
nu este o poezie cu conținut pur estetic, ci una al cărei
conținut și a cărei formă sunt formatate sau procesate
estetic, deci artistic, ceea ce înseamnă că această poezie (creată estetic) dobândește calitate estetică, deci
dobândește caracteristicile sau trăsăturile poetice estetice ale genului poetic.
Aceasta este poezia căreia îi spunem „estetică”,
„autentică”, „de valoare” sau „canonică”.
Poezia creează prin limbaj lumi posibile, locuibile,
aşadar lumi în care ne regăsim fiinţa și problematica existențială de destin. În mare, poezia exprimă
mişcările tectonice ale sufletului, tulburările şi viziunile, spaimele şi dorinţele noastre adânci, dramele şi
bucuriile noastre ca drame şi bucurii ale omului de
pretutindeni şi de oricând. Poezia nu există ca poezie
autentică fără această lume a omului creată de poet.
Dar trebuie să înțelegem că această lume este creată în
temeiul anumitor principii, reguli sau norme poetice
estetice, principii care îi sunt specifice poeziei estetice,
artei poetice estetice, în general, din orice geografie
culturală, deci genului poetic.
__________________________
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Vlădoiu
1. Realizarea unui nerealizat
Romanul lui Eugen Blaj („Exilat în
propria viață”, Editura Eikon, 2020),
roman autobiografic, unic în felul său,
este, printre multe altele, un lamento
al nerealizării artistice. Tonul trist,
întâmplările povestite și tâlcurile din
spatele lor, personajele menționate și
acțiunile acestora, simbolurile presărate
de autor de-a lungul întregului roman vin
să aducă mărturie despre eșecul artistic
al protagonistului. Romanul, din acest
punct de vedere, este „înscrisul” care ar
trebui să parafeze ratarea artistică a protagonistului. Așa ar trebui, numai că, fie
că autorul vrea, fie că nu vrea, fiind scris
atât de bine și reprezentând, practic, tot
noianul de acumulări și de experiențe
artistice trăite de creatorul Eugen Blaj
în peste o jumătate de veac de viață,
romanul ajunge să fie capodopera protagonistului și să-și contrazică mesajul.
Chiar dacă nu a reușit cu creațiile literare, lirice sau muzicale anterioare, Eugen Blaj reușește cu... acest roman autobiografic. Acum, în funcție de cum se va
raporta el însuși la această carte, viața
lui dublă descrisă în roman - de artist
și de om obișnuit - poate să rămână în
conștiința lui calvarul resemnării sau
să devină canonul obligatoriu (necesar)
al reușitei lui epice. Pentru ceilalți, așa
cum lesne se va vedea, romanul este o
reușită care contrazice, paradoxal, chiar
mesajul principal al romanului: eșecul.
2. Drumul spre Creație
Pornind de la premisa că romanul este
o reușită a lui Eugen Blaj, va trebui să
acceptăm că fiecare eveniment - banal,
comic sau tragic - din viața protagonistului a contribuit la crearea lui ca scriitor și a avut o pondere în realizarea operei sale. Tot ceea ce a întreprins Eugen
B. de-a lungul vieții, bun sau mai puțin
bun, s-a dovedit a fi necesar pentru ca el
să devină artistul capabil să creeze acest
roman. De altfel, romanul este o lucrare
de sinteză, în care își găsesc locul vechi
eseuri, personaje din scrierile și studiile
lui istorice, filosofice sau literare, gândite și sedimentate în memoria lui pe
mai multe decenii. Practic, romanul îl
transformă pe Eugen B., ca prin farmec,
într-un creator consecvent crezului
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Romanul care își neagă propriul mesaj

său, creator care, deși lovit din toate
părțile de istoria abrazivă și nemiloasă
a propriei vieți, rămâne consecvent și
reușește să-și creeze opera. El este Creatorul romanului său de excepție.

3. „Exilat” sau „auto-exilat”?
Pentru a înțelege mai bine ceea ce voi
scrie în continuare, am să citez ceea ce
spunea autorul însuși cu ocazia lansării
cărții sale: „Faptul că vezi distorsionat realitatea nu te duce la depresie!
Dimpotrivă! Imaginarul este cel care
te salvează. Depresia se instalează
tocmai atunci când vezi realitatea exact așa cum este ea! În romanul meu,
lumea imaginară, salvatoare, a idealurilor, a chemărilor și a pasiunilor
devoratoare, este brutal invadată de
lumea reală! Realul fură mai întâi câte
ceva din imaginar, apoi îl colonizează,
pentru ca în final să-l cotropească și să
îl subjuge! Trezit dezgolit și mutilat în
realitate, încerc să-mi găsesc rostul,
poate rostul adevărat, real! Un proces
extrem de dureros, atât pentru mine cât
și pentru cei dragi ai mei. Încerc să trec
cumva de un fel de „no man’s land” vâscos, mocirlos, în care simt că mă afund
tot mai mult! Mă lupt de unul singur,
cu mine însumi! Apoi, printr-o minune,
devin un alt „eu”, un „eu” pe care l-am
ignorat, sau pe care am încercat mai
tot timpul să-l dau la o parte! O istorie
care poate fi istoria oricui! Întâmplător, în cartea mea este vorba despre
mine, despre exilul meu, din care am
revenit la patria-mumă, reinventândumă, reconstruindu-mă, bucurândumă, asemenea unui amnezic, de crâmpeie de realitate pe care le descopăr
cu savoare! Poate că atunci când un
artist învins moare, se naște un om!”
Încă din titlu, romanul intrigă. „Cum
adică exilat?”, te întrebi. Ca să fii exilat,
trebuie să existe o autoritate care să te
exileze, trebuie să fii trimis dintr-un
loc (viața la care aspiri) într-un alt loc
(viața cotidiană, reală, plină de neajunsuri și asperități) într-un mod autoritar, printr-un gest exterior, nedrept și
imposibil de contracarat. Desigur, așa
pare și, de-a lungul romanului, cauți
acel „despot” capabil de un gest atât de
drastic și, cu cât înaintezi în lectură, îți
dai seama că despotul cu pricina este,
de fapt, un fel de Janus cu multiple fețe
(lumea artistică, cenzorii și potentații
vremii, familia și apropiații, „datoriile”
față de cei dragi, dar și caracterul propriu, (auto)educația, alegerile personale), care, uneori abraziv, alteori insinuant și călâi, îl împing pe protagonist în
afara crezului său artistic și a chemării

lăuntrice, inefabile, pe care o simte.
Dintr-o dată, noțiunea complicată,
plină de conotații a exilării nu ți se mai
pare improprie și îți dai seama că ea nu
e nicidecum o „găselniță” metaforică a
autorului, ci exact senzația lui în fața
iureșului unei vieți de peste o jumătate
de veac, trăită în afara a ceea ce credea
și spera el să merite.
4. Imaginar și realitate „Labirintul alienării”
În prima parte a romanului, suntem
catapultați brusc într-o piesă de teatru
cu două părți distincte care, la un mo-

ment dat, se întrepătrund. Imense figuri istorice, ridiculizate grotesc, Hitler,
Stalin, Napoleon, Churchill stau alături
de caricaturi ale lui Wilde, Lennon,
Wagner, Nietzsche, Freud, de caricaturile Jozefinei și Evei Braunn, de caricaturile unui înalt și preafericit prelat, și
ale unui terorist musulman, probabil
Osama Bin Laden, pe de-o parte și, de
partea cealaltă, câteva personaje biblice, Samuel, Saul (Raul), David, care ne
sunt prezentate ca membri ai unei...
corporații economice. Omul de legătură
dintre cele două piese de teatru distincte
este chiar protagonistul, care pare să
facă o perpetuă navetă între Parcul unde
conviețuiesc absurd primele personaje
și confesorul său plin de înțelepciune,
Sam, Samoilă, (Samuel), Big Boss.
Folosindu-se cu o mare măiestie a scrisului de vechile lui texte, pe care, vă rog
să rețineți, le distrusese deja, Eugen Blaj
creează o magnifică dramă care, chiar și
de sine stătătoare, ar putea fi conside-rată
o operă extrem de complexă și interesantă. Înțelegeți, acum, semnificația
fotografiei de copertă a romanului?
5. Cei doi Creatori
În roman, care poate fi interpretat
și ca o poveste de dragoste, Carla, deși
nu pare, este la rândul ei protagonistă.
Dedicată și consecventă în dedicarea ei,
realistă și fermă, echilibrată și exigentă,
plină de calități, Carla devine, pas cu
pas, de-a lungul unei întregi vieți, protectoarea și, măcar parțial, modelatoa-

rea lui Eugen B. Putem spune că Eugen
nu este lăsat practic niciun moment în
voia sorții și realizarea romanului lui
este, de asemenea, realizarea Carlei,
dacă ținem cont că, de fiecare dată când
protagonistul pare să rătăceasă drumul,
Carla găsește resurse - nebănuite uneori - de a-l convinge să se întoarcă pe
acel drum. Eugen Blaj este Creatorul
romanului iar Carla este Creatoarea
lui... Eugen, fiind totodadă partenera
de viață, ajutorul de nădejde, terapeutul de serviciu, prietena și confidenta de
încredere, sufletul pereche (și întregitor) al protagonistului. „Exilat în propria viață” este un roman în care, din
punctul de vedere al autorului, ne este
înfățișată ratarea artistică a unui om.
Cu multe amănunte și cu un ton general al relatării evident resemnat, Eugen
Blaj ne spune, în nenumărate feluri, că
simte că și-a ratat vocația și că nu a putut să-și urmeze chemarea. Este remarcabil faptul, care poate scăpa unora, că
protagonistul romanului, eroul principal, nu are niciun nume. El, ca povestitor, nu își dezvăluie numele și nimeni,
niciodată, nu i se adresează pe nume.
Acest fapt are, desigur, o semnificație
adâncă, legată intrinsec de acest sentiment al eșecului, al anonimatului.
„În orice caz, a-ți urma chemarea înseamnă, finalmente, a porni la un drum
despre care știi cu siguranță că nu are
capăt. Contează doar cât de mult ai
putut să parcurgi din acel drum. Și
mai contează, cel mai mult, dacă te-ai
abătut de la drum sau nu. Dacă te-ai
rătăcit sau nu!”(p.349)
Ei, privindu-se prin prisma acestei
definiții, Eugen consideră că s-a „abătut” de la drumul său artistic, că s-a „rătăcit”, doar că, iată, chiar și după cutremurul absolut al distrugerii studioului
de înregistrări, al mutării din Arad în
apropierea Bucureștiului și al vindecării
miraculoase din depresia și alcoolismul
care păreau ireversibile, el rămâne pe
drumul creației. Romanul este dovada
incontestabilă, iar faptul că, la mai puțin de un an de la apariția lui, Eugen
Blaj publică un al doilea roman („30 de
ani și 28 de ore” - Editura Eikon), ne dă
speranțe care în „Exilat” păreau compromise. Pentru a supraviețui, ca om,
Eugen Blaj avea nevoie de acest catharsis, de această destăinuire care merge,
nemilos și onest, până peste hotarele
sincerității obișnuite. Și, cine știe, pentru a supraviețui ca artist, Eugen Blaj
trebuia să își concretizeze purificarea în
acest roman.
Erlabrunn,
Erzgebirge, Germania

George Bacovia salvat sau despre
oceanul nostru cel de toate zilele

Așa îl zăresc, dincolo de orizontul acvatic, un George
Bacovia visător, naufragiat de bună voie pe insula lui,
în largul unui ocean imaginar. Căci pe nedrept, contemporanii lui și posteritatea l-au surghiunit într-un
stigmat estetic plumburiu, nevăzând, neavând puterea
să vadă lumina solară care inundă insula construită cu
multă fervoare violet de George Bacovia, într-o lume
ternă, dezorientată din punct de vedere istoric. Rătăcit
printre alți insulari din universul lacustru, George
Bacovia are curajul nebun să provoace oceanul.
Dar cine să ia seama la această insurgență acvatică
dincolo de fiorul poeziei citadine?! Căci ce este orașul
dacă nu un val de forme pe care, vremelnic, oceanul
îl aruncă pe uscat, așa, într-o joacă nebună?! George
Bacovia e acolo, naufragiat pe insula lui și, ce teribil,
așteaptă ca un suflet, unul oarecare, să-l salveze, să-l
aducă la lumină așa cum este el cu adevărat, un spirit
îndrăzneț, cotrobăitor prin măruntaiele oceanului de
culori și de forme stranii. Trebuie să ai un curaj nebun
pentru asta, trebuie să te jertfești cumva. Oceanul e
neiertător și ironic. El produce infinite scene care se
văluresc într-un chip magic sau tragic după toanele
lui de ocean. George Bacovia, între valuri, zărește
poate, linia continentului, poate întrezărește orizontul
plumburiu sau, de ce nu, însorit. Căci formele oceanului
sunt înșelătoare. George Bacovia e acolo, între aceste
forme înșelătoare, așteptând un suflet care să vină să-l

Ovidiu Bufnilă

salveze de pe insula lui. Între timp, fluxul poetic nu-i dă
pace, îl poartă de colo, colo, contemporanii lui și posteritatea păcălindu-se imund asupra stărilor poetice
bacoviene, confundându-le cu propriile fantasme rătăcitoare prin plumburii momente. Stările poetice
bacoviene sunt pline de lumină căci ele vorbesc despre
aspirația sufletului insular către materia solară care
se amestecă, se dizolvă în valurile oceanului. Stările
poetice bacoviene sunt de fapt expresia speranței unui
insular pornit spre inima oceanului care se întrezărește
într-un citadin pluvial ochios, înșelător, poate pervers.
Dar care adaugă lumină în sufletul insularului George
Bacovia. Întreaga lui poezie este solară în fapt, este
zbuciumul unei călduri umane stranii care se ascunde
în valuri cotrobăind prin cuferele oceanului. Oceanul
îl cuprinde pe George Bacovia într-un spectru fantast
la care, vai, contemporanii lui și posteritatea nu au
avut curajul să ajungă, rămânând într-un arest estetic
sublunar, subcitadin, subînscris unui prea nefericit
aplomb critic. Simbolist? George Bacovia? Ah, modele
și tendințele epocii, ce rătăcire! George Bacovia pare
ieșit din epoca lui într-un fel măiestru care scapă
ochiului critic obișnuit doar cu suprafața înșelătoare
a formelor. Insularitatea lui George Bacovia, asumată,
nu este nicidecum prilejul estetic al unui simbolism
minor, ci bogăția de lumini a unui spirit pornit să descopere minunățiile oceanului universal, nesfârșit.
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inedit

Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
98 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie
Cezar Petrescu

8-19 decembrie 1968. Îmi petrec
concediul la Predeal – vila „Florentin”.
Profitând de ocazie, am vizitat la Bușteni
casa memorială a lui Cezar Petrescu, o
construcție solidă, elegantă, cu multe
încăperi, cuib liniștit, destinat visării,
creației și odihnei.
În hol, la parter, te întâmpină statuile
în ipsos ale lui Horia, Cloșca și Crișan,
portretul unei fete, de Iser, un tablou
de Ștefan Dumitrescu, scoarțe în stil
muscelean, ceramică, fotografii cu
peisaje din Țară. Urmează salonul, cu
un scânteietor candelabru; camera de
odihnă, având în vitrină cărți de Zola
și Anatole France. În dreapta o altă
cameră, cu fotografii din diferite epoci
ale vieții lui Cezar Petrescu: copil, în
brațele mamei; adolescent, cu aer de
apaș; student la Drept, în fine, matur.
Fotografia din tinerețe a mamei – Olga
– înfățișează o femeie foarte frumoasă și
deosebit de distinsă. Tot aici sunt expuse
sub vitrină caietele lui Cezar Petrescu
din clasa întâi primară; manuscrise
inedite, scrieri de la tatăl său; fotografia
„Aleii cu plopi”, la capătul căreia se vede
casa părintească. „Acolo biblioteca ținea
loc de iconostas, lectura fiind supremul
leac” (sunt spusele surorii lui Cezar Petrescu care ne va conduce prin casă și
ne va da peste tot explicații). În camera
următoare se văd, aliniate pe rafturi,
toate cărțile scrise de Cezar Petrescu.
În vitrina din mijloc cărțile sale traduse
în diferite limbi, cărți cu dedicații de la
N. D. Cocea, Gala Galaction, Ionel Teodoreanu, Ștefana Velisar Teodoreanu,

Tudor Arghezi, Rebreanu și Păstorel,
însoțite de fotografiile lor. De pildă,
Ionel Teodoreanu îi scrisese pe carte:
„Lui Cezar Petrescu care m-a încurajat
cu viguroasă încredere să duc la bun
sfârșit Medelenii.”
Mai rețin câteva fotografii: cu prietenul său intim și a romancierului, în
convalescență, la sora sa, medic în Porcești, precum și a casei de la țară în care
scria; vitrina cu ceasul, stiloul și țigaretul lui Cezar Petrescu.
În holul de la etaj prind vorbă cu o
bătrânică distinsă, cu trăsături fine,
puțin adusă de spate, lentile groase, păr
abundent alb, răsfirat în lături, vocabular ales și gesturi domoale, coborând
glasul câteodată până la șoaptă, cu
mâna la gură: gest bătrânesc. E Ștefania
Petrescu, fostă directoare de școală la
Iași (una din surorile gemene). O examinez discret și constat că îi seamănă
scriitorului prin anumite trăsături: arcada sprâncenelor, ochii, colțul amar
al gurii, chiar și profilul. Nerăbdător
să culeg cât mai multe date, îmi permit
să-i adresez câteva întrebări, la care răspunde cu plăcere. Aș asculta-o cu nesaț
ceasuri de-a rândul.
- Sunteți și dumneavoastră publicist?
mă cercetează, la care răspund evaziv:
- Nu; doar iubesc foarte mult literatura.
Iată o casă în care mi-ar plăcea să revin
ca să-i cotrobăiesc în toate cotloanele și
o femeie cu care aș conversa uitând de
timp. În tot, e o atmosferă în care mă regăsesc, a mea, predilectă.
Din spusele respectabilei Doamne
îmi întipăresc în memorie următoarele:
„Cezar avea talent la desen (și-mi arătă
pe zid câteva schițe: un vagabond, un
birjar pe capră, caricaturi ale lui Argetoianu, Iorga, Averescu). La 2-3 ani se
ținea după mamă-sa, cu creion și hârtie,
rugând-o: Fă-mi un om... Apoi a făcut el
primul om. Desenul l-a luat „împrumut”
Jorj Călinescu. Mai puteai obține înapoi
ceva de la Călinescu?
Noi eram șase frați: trei băieți și
trei surori, dintre care două gemene.
Despărțirea lui Cezar de mama, cu
ocazia plecării la școală, a fost prima

lui durere. A și povestit-o, acesta fiind
întâiul lui text publicat. Încă de mic citea enorm, cărți care îi depășeau mult
vârsta; încurajat în asta de tata, el însuși
împătimit cititor.
(Copil fiind, tatăl nostru a lăsat în
țarină boii desjugați și a fugit în lume să
învețe carte.)
Știind deci atâtea, simțea de la o vreme nevoia să împărtășească și altora din
prisosul cunoștințelor sale. La 14 ani
trimite o nuvelă în epistole lui Nicolae
Iorga, care o publică în „Semănătorul”,
prezentându-l pe micul autor cu cuvintele: „Acesta e viitorul nostru romancier!” Mult mai târziu, satisfăcut de
profeția sa, Nicolae Iorga publică scrisoarea adolescentului Cezar Petrescu,
când era de-acum scriitor consacrat.
Autorul lui preferat, încă din anii
copilăriei, era Maupassant; se mira singur că – și matur – tot la el a rămas. Nu
se culca până nu gusta ceva din vreun
clasic rus. Citea în italiană și în franceză, pe care o stăpânea bine, restul
limbilor, mai puțin. A regretat toată
viața că nu și-a însușit limba germană,
fiind silit astfel a-l citi pe Goethe numai
în traducere franceză. Adevărul este că
luase cu urât limba germană din pricina
unui profesor odios, pe care l-a descris
în romanul Tapirul.”
Venerabila Doamnă ne conduce după
aceea în cabinetul de lucru al scriitorului,
în care acesta își primea colaboratorii.
Pe birou, un stativ cu fotografii: pe
fața stativului, chipul primei soții și al
unui frate mort prematur; pe dos, un
adolescent de vreo șaptesprezece ani:
„fiu-su, mort într-un accident”, explică bătrâna, cam figurativ. Eu, care cunoșteam o altă versiune, insist, ceea ce
o determină să-mi relateze: „Îndrăgostit
de o fată, abia bacalaureat, tânărul voia să
se căsătorească cu dânsa. Întâmpinând
opoziție din partea tatălui (de fapt n-a
fost între ei nicio ceartă), adolescentul
se sinucide, în 1940. Aceasta l-a zdrobit
pe Cezar Petrescu, care ani de zile nu l-a
mai pomenit. O singură dată mi-a spus:
„Ce fire încurcată a avut copilul acesta!”
Prima lui soție, o femeie devotată,

Adrian Grauenfels

Camera 13
Am luat cu ea o cameră la un hotel
numărul 13,
confort mediu, fără stele
în sertar o biblie roasă de șoricei curioși
de gustul îngerilor și alte păcate
La recepție pendula cânta orele
într-o germană
stricată
oglinzile erau ruginite
nu mai puteam repeta gesturile de tandrețe
la colțurile nopții
străzile se intersectau fără probleme
o sanie trecu diafană prin zăpada
inexistentă
din cuiburile lor, berzele cădeau înghețate
(în acest vis îți mângâiam umărul și părul),
dar se făcu lumină
și te-a trezit chemarea muezinului...

care a împărtășit cu el și binele și răul,
și sărăcia și nevoile începutului, îl susținea, îl înțelegea și îl încuraja – a murit
de cancer.
Cezar a ținut timp de doi ani în sertar
romanul Întunecare, până a găsit editor. Pe onorarul primit și-a permis să
călătorească în străinătate, în Franța,
Anglia și Italia.
Vă puteți închipui cum revenea de
acolo: plin de impresii și de proiecte.
Scria repede. Romanul Carlton l-a
dat gata în vreo două săptămâni, după
cutremur.”
Pe masa din verandă e păstrat, sub
sticlă, neterminat, ultimul articol al
scriitorului. Într-o ladă stau rându-ite
frumos colecții ale ziarului „Românul”, din 1907 și din 1917. Tot acolo:
raftul cu „Operele” lui Lenin și versiunea românească a romanului Pe Donul liniștit. Cât e de bine tradus a
confirmat-o Șolohov însuși, care i-a
mărturisit: „Maestre, m-ai întrecut!”
„Scrisul a fost sensul vieții lui. Păstra
cu sfințenie scrisorile mamei despre
care spusese odată: „Fără îndemnurile
ei, aș fi fost un răzvrătit!”
A avut cinci soții: ultima păstrează, pe
nedrept, o mare parte din manuscrise. Noi,
surorile, lucrăm zi și noapte la clasarea
celor zece mii de pagini manuscrise.”
Trecem pe urmă în camera revistelor
și ziarelor românești și franceze, colecții
întregi din „Mercure de France” și „Nouvelle Revue Française”.
„Cezar a murit așa-zicând cu arma lui
scriitoricească în mână. A avut parte de
succes în viață, dar în viața lui conjugală
a fost un nefericit” – sunt cuvintele cu
care își încheie Doamna Ștefania Petrescu evocarea fratelui ei.
A fost o convorbire foarte interesantă,
pe care am notat-o aproape textual, în
ideea că va deveni odată un articol de
revistă.
*
Tot din Predeal am urcat de două ori
cu telefericul pe Clăbucet. Din acel punct
am coborât pe jos la Gârbova, de unde
am avut (timpul fiind senin) o panoramă
magnifică, în vale și spre Bucegi.
Într-o altă zi m-am abătut la Castelul
Peleș din Sinaia și la expoziția de ceramică, porțelanuri și metal prelucrat,
dintr-o clădire anexă.
Așa încât, prin cele văzute și auzite, pot
fi deplin mulțumit de scurtul concediu
petrecut la Predeal. M-am silit să-l fac
cât mai plin – și am izbutit.
Text stabilit de

Simion Dănilă

Testament
Orice poet, spre apusul vieții sale
să-și făurească o sabie de samurai,
din lemn de vișin.
o va păstra aproape de piept
lângă condeiul de scrib
tocit de semnele minții
caligrafiind schimbarea lumii
Când va veni vremea plecării
va înmâna sabia copiilor săi
spre păstrare,
până ce vișinul din ea
va înflori precum cuvintele omului...

Chestiuni de familie
Darius se îndepărtează de plajă.
Ana, amica lui, își scutura pletele, podoaba ei.
Mătușa Gloria cu două zile înainte de a muri.
Robert, privind spre nimic.
Nelu în spatele lui Oscar,
care e în spatele lui George.
Sunt atât de departe cu pluta
încât nimeni nu mă poate distinge.
Fratele meu mimează un zâmbet cu dinții.
Mătușa mea e la fel de urâtă ca și cuvântul însuși.
Bunica în cele mai bune zile ale ei suge o lămâie.
Bunicul a venit aici cu o cravată festivă.
Tata s-a îmbătat din nou.
Mama e ca un parfum vărsat în zare...

teatru

Iluzia care
deconspiră

Henric al IV-lea
de Luigi Pirandello

Regia: Vlad Cristache
Teatrul Odeon, Bucureşti
Manager: Dorina Lazăr
Teatrul Odeon din Bucureşti, în ciuda condiţiilor
restrictive impuse de ambianţa pandemică globală (dar cu respectarea normelor de sănătate publică
şi personală), aduce pe scenă mari autori dramatici
(A.P. Cehov, G.B. Shaw, Mihail Sebastian, Marin Sorescu, Ingmar Bergman, Edward Albee) şi spectacole
de neuitat, bucurând viaţa cu nepreţuite clipe de artă.
În acelaşi context se-nscrie premiera Henric al IVlea de Luigi Pirandello, regia: Vlad Cristache.
Povestea vizualizată scenic este construită în felul
unui spectacol de teatru ce adună şi amestecă iluzia
cu realitatea. Predomină plăcerea de a juca lucid şi
emoţional, nelipsind umorul şi sarcasmul. Într-un
castel de basm (scenografia Mădălinei Niculae şi a
Andreei Tecla ilustrează expresiv cadrul de istorie)
se epuizează timpul de viaţă al unui tânăr, fără să-şi
fi consumat viaţa pe deplin. Vieţuieşte acolo, retras
ca într-un ocol, unde ceilalţi l-au plasat din motive
personale şi meschine. Cu ani în urmă, participând
la o cavalcadă de carnaval, tânărul, îmbrăcat în vesti-
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Dramaturgia
lui Pirandello

Textele pentru scenă, gândite şi scrise de Luigi Pirandello (1867–1936), propun o reîntoarcere la modelele originare ale jocului pentru care strada, arena,
piaţa sau bâlciul reprezintă spaţii în desfăşurare ale
spectacolului teatral. Demarând din conul de umbre
şi lumini ce a însemnat Dante, Machiavelli, Boccaccio,
sau Manzoni, din noua lege morală propusă de Ibsen
ori din nostalgica stare „vivre pour vivre” specifică lui
Cehov, dramaturgia lui Pirandello se-ntemeiază ca fenomen estetic în viaţa cetăţii, asumându-şi chiar rolul
iniţiatorului de direcţii pentru modernismul scenic.
Alice Voinescu, îndemnată să stabilească un etalon
pentru caracterul dramei, specific începutului de secol
XX, vedea în Luigi Pirandello un întemeietor de suflu
dramatic european, în expresie occidentală, alături de
Frank Wedekind, George Bernard Shaw şi Paul Claudel (Aspecte din teatrul contemporan, 1941).
Analizând omul trăind într-o lume în transformare,
Pirandello îi surprinde angrenajul sufletesc, dar şi iluziile ce-l încearcă sub influența unui exterior incomod
şi ostil. Într-un acord de largo (asemănător lui Berlioz care deschide poarta nestatorniciei sufleteşti din
Fantastica sa) pătrundem prin Şase personaje în căutarea unui autor dincolo de reazemul aşezării vizibile
unde cei rămaşi, să întreţină palida lumină a vieţii, îşi
deplâng soarta, fie înfruntând ambientul existenţei,
epuizaţi total, fie căzând, striviţi ca sub un tăvălug.
Aducând pe scenă omul dedublat de conflictul copleşitor dintre individualitatea sa puternică şi lumea din
afară (ce-l înstrăinează), Pirandello fixează în trilogia
„teatrului în teatru” (Şase personaje în căutarea unui
autor, Fiecare în felul său, Asta seară se improvizează) două aspecte: unul se referă la problemele morale
care frământau individul societăţii italiene interbelice,
iar cel de-al doilea are în vedere soluţionarea unor idei
teoretice privind funcţia teatrului în societate. Creaţi
de un autor ce le acceptă doar persoana, refuzându-le
distribuirea în formele existenţei, deci relaţia umană,
cele şase personaje trăiesc contradicţia dintre dorinţa
împlinirii şi posibilitatea atingerii ei. Pledând pentru
puterea Formei de a încorpora un Conţinut, teatrul lui
Pirandello dezvăluie într-un registru grav duplicitatea
ce însoţeşte viaţa omului şi a personajului. Punerea de
acord a fiinţei cu Formele de viaţă este stăvilită de normele ce se includ artificial într-un Conţinut. Impactul

Elvira Deatcu în Marchiza Matilde Spina din
spectacolul „Henric al IV-lea” de L. Pirandello,
regia: Vlad Cristache, Teatrul Odeon din Bucureşti
mentaţia împăratului german Henric al IV-lea, cade
de pe cal (provocat sau întâmplător) şi rămâne „blocat” în starea că este cu adevărat personajul istoric.
Devenit personaj, omul pirandellian îşi joacă rolul
cu plăcere, apropiind comedia unei fiinţe de tragedia
existenţei. Prezentul de pe scenă, ce pare să fie spectacolul văzut de Bertoldo, noul consilier angajat spre
a întreţine iluziile „închipuitului” monarh, se desfăşoară după 20 de ani când, în timpul unei vizite a celor de afară la castel, are loc „revelaţia” şi aflarea adevărului. Sunt depănate amintiri despre cavalcadă şi
accident, la care participă doctorul Dionisio Genoni
(cu acurateţe configurat de Ionel Mihăilescu şi aşezat
în tonalităţile sale), îndemnat să trezească „senzaţia
de distanţare în timp” prin demonstraţii de psihanaliză, Marchiza Matilde Spina (Elvira Deatcu în lejeritatea jocului natural şi bine temperat) ce recunoaşte
„ruinele tinereţii sale” şi ale „închipuitului” Henric şi
baronul Titto Belcredi (Dan Bădărău într-un amestec
sârguincios de viclenie şi duritate), vinovat pentru
întreaga tevatură pe care o va plăti cu viaţa. Printre
invitaţi, dar fără să onoreze vizita, se află Frida, fiica
Marchizei (Ioana Bugarin în firescul tinereţii detaşate) şi tânărul Marchiz Carlo di Nolli (Eduard Trifa,
vizibil preocupat de imaginea personajului). Deşi, cu
alt prilej, ei sunt folosiţi drept stimulenţi să provoace
reacţia „închipuitului” personaj. Apariţia lui Henric
al IV-lea este însoţită de mişcarea precaută a privirii spre a percepe înfăţişările noilor sosiţi în vizită.
Tristeţea, ce-l apasă, o exprimă prin râs şi în discursul său acuză lumea care şi-a fixat un concept despre ea însăşi, complăcându-se în micimea sa. Marius
Stănescu, fenomenal în rol, apropie luciditatea din
gândirea personajului de pitorescul stărilor punctate
cu umor şi ironie. Chiar dacă se vede scos din viaţă,
Henric îşi aruncă masca de nebun şi, pentru câteva
momente, înfruntă lumea, obligând-o să simuleze
spectacolul ce odinioară l-a jertfit pe el. Iar, pentru ca
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realitatea să nu fie o farsă, dintr-un elan al stăpânului autoritar, sacrifică pe cel ce a denaturat regula de
convieţuire. Cuvinte de laudă se cuvin şi celor patru
„spirite” desprinse, parcă, din Commedia dell’Arte să
întreţină buna dispoziţie a stăpânului: Landolfo (Gabriel Pintilei), Bertoldo (Ioan Batinaş), Arialdo (Ionuţ
Kivu), Ordulfo (Relu Poalelungi), fiecare evoluând cu
o trăsătură de caracter proprie. Subiectivitatea lor, pe
cât cucereşte prin dramatism, pe atât se face nostimă.
Prin cei patru consilieri falşi, însă credibili, comedia,
aflată într-o deplinătate a puterilor sale, îşi desfăşoară subiectul inspirat, nu din nivelul înalt al societăţii,
ci din cel mediu sau chiar de jos unde vulgarul se însoţeşte cu esenţialul. Ce-i drept, jocul a fost vegheat
şi potrivit de regia lui Vlad Cristache, remarcată printr-un complex travaliu de a pune în comunicare şi de
a păstra în echilibru iluzia ca realitate cu realitatea
iluzorie, dar, în spectacolul de la „Odeon”, jocul a fost
„intonat” de Cezar Antal (servitorul Giovanni) care a
cântat la diverse instrumente.

Nicolae HAVRILIU

stârneşte neînţelegere, iar neînţelegerea se transformă în dramă. Numai că neînţelegerea nu provine din
nerecunoaştere, aşa cum motivează Camus, sau din
alienare, aşa cum demonstrează Beckett, ci din dualizarea care obligă fiinţa să simuleze între ceea ce a
fost şi ceea ce ar dori să fie. În „dramă, spune Alice
Voinescu, răspunsul nu poate fi evitat, cum se-ntâmplă în viaţă, pentru că drama e viaţa în esenţă.” În Astă
seară se improvizează, personajele nu-şi cunosc nici
măcar rolul. Învăţaţi să improvizeze, dar mizanscena doctorului Hinkfuss îi constrânge, ei sunt supuşi
unui umilitor simulacru. Viaţa îi consumă pe măsură
ce arta îi refuză. Substanţa Formei artistice nu-şi află

Marius Stănescu în rolul titular din
spectacolul „Henric al IV-lea” de L. Pirandello,
regia: Vlad Cristache, Teatrul Odeon din Bucureşti
temeinicia în înfăţişările trecătoare ale vieţii. De aceea
actorii, evitând golirea de substanţă, vor să intre în posesia unui Conţinut spre a-l transfera artei. Dar nu vor
ieşi biruitori decât prin sacrificiul suprem.
Lipsit de suportul vieţii reale, personajul pirandellian
caută resurse pentru a supravieţui: fie apelând la imaginaţie spre a spulbera obsesia morţii iminente (Omul
cu floarea în gură), fie încercând să se salveze, în aparenţă, de nepăsarea unei mulţimi mutilante şi triviale.
Dorinţa Ersiliei, din Să îmbrăcăm pe cei goi, de a-şi
păstra puritatea sufletească, acuză formele agresive ale
unei lumi predispusă să sufoce personalitatea omului.
Cu Henric al IV-lea, Pirandello efectuează o disecţie
în Conţinutul Formei. (Premiera a avut loc la Teatrul
Manzoni din Milano, 24 februarie 1922, în interpretarea Companiei Ruggero Ruggeri.) Henric, refuzând
maşinăria depersonalizantă a vieţii cotidiene, acceptă
dimensiunile vieţii devenită spectacol. Deşi îi falsifică
personajului componenta naturală, făcând irealizabilă
relaţia dintre structura sa internă şi stările de fapte înconjurătoare, spectacolul îi garantează libertatea. Cu
personalitatea, astfel, modificată, personajul este obligat să se conformeze Formei fluide a vieţii. Dar având
Forma sa în care se află fixat, el nu va accepta viaţa
fluidă decât ca pe o mistificare. Pornit să se autentifice
în Forma vieţii simulate, personajul cade victimă jocului descreierat al unei mulţimi iraţionale. Prin masca
lui Henric, omul lui Pirandello îşi trăieşte irealitatea
prin real. Revenind din starea de nebunie, prilejuită
de căderea de pe cal, şi intuind cruzimea mulţimii viciate ce i-a înlesnit căderea, Henric va îmbrăţişa pentru
totdeauna simularea nebuniei. Urmând cursul situaţiei, el va trăi o eliberare de tiparul lumesc ce ucide
idealul şi confiscă libertatea. Prin Henric, principiul
individualităţii atinge paroxismul. Triumful acestui
principiu primeşte Formă când Henric, prin înscenarea sa, obligă mulţimea din jur să simuleze spectacolul
ce odată l-a sacrificat pe el. Astfel, „nebunul” luminat
al lui Pirandello îşi dovedeşte înţelepciunea în felul în
care Fizicienii lui Dürrenmatt, sechestraţi în ospiciu
de capriciile unei lumi demenţiale, salvează ordinea
apelând la raţiune. Va înfrunta lumea pe dos, apărând
omenescul din el cu puterea şi consecvenţa lui Béranger, protagonistul din Rinocerii lui Ionesco.
Omul lui Pirandello, instabil şi contradictoriu, se defineşte prin continua căutare de sine şi răfuială cu lumea din jur. Personajul, ajuns pe înălţimile cugetării,
spre a nu-şi pierde perspectiva continuării mersului
şi evitând împotmolirea în iraţional, se va încerca temerar şi eroic spre alte înălţimi. Aceste încercări aduc
revizuiri ale posibilităţilor de acţiune, ceea ce influenţează valoarea cunoaşterii.

Daniel MARIAN

22 actualitatea literară

Spaima de ideologii, preferabile
levitaţii (Alexandru Ovidiu Vintilă: „Insectele imperiului [câte ceva despre
orbirea şamanilor]”, Ed. Charmides)

Dacă lumea ar fi o sârmă, ea ar mai
putea fi îndreptată, chiar şi o sârmă de
cerc sau un cerc de sârmă, dar lumea
e plastilină, ce să îndrepţi la plastilină,
eventual s-o suceşti până o faci în felurite chipuri, ceva pitoresc şi, nu-i aşa,
atât de firesc. Nemulţumiţilor nu li se
dă o condică de reclamaţii, ei au doar
portavocea conştiinţei lor prin care să
urle ca-ntr-un fel de respiraţie mai tare,
mai degrabă poruncită şi nu neapărat
poruncitoare. Istoria poate fi privită
din diversele unghiuri cât ține de-a la-
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Lăsaţi cărţile să vină la mine!

indescriptibilă// prin forţa lucrurilor//
mii de ferestre se deschid într-un dreptunghi de beton// stăteai sub barca
aceea// credeai că/ păstrăvul-curcubeu
categoric are sânge albastru/ de rege//
de când e lumea/ o fiinţă reală se poartă
ca o/ fiinţă reală// şi aşa Dumnezeu a
zămlisit omul/ primăvara şi toamna şi
iarna” (Amintirea tatălui). Iar cel
mai frumos poem din ultima vreme (ultimele vremi?) este aici: „abia a pornit
că s-a şi încheiat/ armistiţiul s-a scris
pe coaja unui copac/ şi toate mamele/
şi ele singure ştiau că pasărea paradisului/ e de trei ori mai pasăre decât
toate păsările/ de la sfârşit la început”
(Războiul vrăbiilor); şi încă: „vorbeam din totdeauna/ prin semne/ era o
pasăre de piatră/ şi numai vocea ei de
sârmă se auzea/ venea de departe dintrun alt limbaj/ al păsărilor moarte” (Discurs către păsări) – Alexandru Ovidiu Vintilă. Cu o concluzie de aşteptat şi
eficace: „Şi s-a făcut noapte/ şi nimeni
nu ştia o lume mai bună/ şi totul ni se
părea potrivnic” (***).

Angajarea în scenarii-limită
(Călin Vlasie: „micile întâmplări”,
Ed. Cartea Românească, 2021)

tul, de-a lungul, de-a rotundul şi de-a
spirala - geometria, şi dă tot strâmb şi
impur. Precum un vehicul în care ne-am
îmbarcat fără voia noastră, inconştienţi
sau forţaţi de calendarele vremurilor.
Nu prea înţelegem mare lucru dar odată
căpătuiţi cu soarta, aflăm pe unde ne
alegem de ne zvârcolim: „în definitiv
generaţia noastră/ n-a depăşit pragul
de durere al istoriei// asta se ştie/ cu
toată inima şi creierul// e aşa ca o iluminare/ te scuturi de toţi câinii din
buzunarele tale/ şi crezi cu tărie că tu/
ai descoperit copacul de pâine// îţi dai
sufletul peste cap/ voinţa ta de putere te
înalţă/ degeaba/ pe treapta cea/ mai de
sus// de cele mai multe ori îţi ţii/ ochii
închişi// aleluia” (Copacul de pâine).
Spre a nu vedea viaţa pentru că nu, nu
e bine să vezi viaţa în adevărul ei, ai
putea prinde drag de ea şi când o pierzi… Dar aici în fond e altă cheie, despre
teribila disonanţă dintre oportunitate
şi conştiinţă, în fine, să nu stricăm melanjul ideatic prim perceput… Odată cu
„Insectele imperiului [câte ceva
despre orbirea şamanilor]”, riscăm
să înţelegem şi ceea ce ne înfricoşează
sau cel puţin aşa s-ar cădea. Alexandru Ovidiu Vintilă se dovedeşte un
împătimit opozant al lucrurilor aranjate în vreun fel pentru că aşa ar fi fost
hotărât şi consemnat în nu-ş’ ce hrisov
ori pravilă. El, poetul nu se lasă otrăvit
cu bună ştiinţă de preconceptele necesare, între timp devenite obligatorii,
şi se lansează pe coordonatele libercugetării, oarecum motivând: „Gândirea
politică a poeziei/ e un drept comun/
la confluenţa dintre viaţă şi/ moarte//
creierul tău/ ar fi putut fi fericit// zile
la rând/ omeneşti” (Zilele mari ale
imperiului). O irupere lirică de o
consonanţă aparte, amintindu-ne cum
dreapta măsurare a tuturor dreptăţilor/
nedreptăţilor se face cu faţa spre ceruri:
„după o vreme// amintirea tatălui e ca//
o fericire sălbatică// de la răsăritul la
apusul soarelui/ pe verticală// doar ea
îşi mai poartă capul/ în mâini// şi sufletul ca pe un trofeu// după o moarte/
respirând prin inima unei aglomeraţii
urbane de vieţi/& şi ea a visat câte ceva
despre/ orbirea şamanilor// într-o
lume în care viaţa şi moartea// sunt de
neelucidat// Există o nevoie acută//
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Un întreg angrenaj proaspăt şi fecund
se propagă oarecum intruziv subliminal, drenându-ne simţurile. Între mirări
energizante şi lămuriri cloroforme, pe
fondul unei suprapuneri de torţe cu licurici, se petrece neastâmpărul dezlegat
din întrebări şi înhămat la carul răspunsurilor. Pare un „joc al foamei” de substanţă, atunci când formele sunt fie alterate de închipuite ori minţite dimensiuni, fie deşirate înspre pierderea lor, iar
în acest context are loc convoiul faptelor
în voie fără ceas, calendar sau aprobare
de la stăpânirea echilibrului universal.
Călin Vlasie exteriorizează doza de
tumult înspre areal dinspre sine, alcătuindu-se astfel snopi de senzaţii şi viziuni sub semnul vascularizării „micilor
întâmplări”. Efectul trăirilor poate
fi uneori covârşitor în perspectiva larg
înţelesului, cum apar ele, prabolicele,
năzdrăvăniile, ieşite aşa ca din întâmplare de prin scorburi, firide, seifuri de
imaginaţie. Atunci când simpla empatie
cu un fel de alienare a standardelor gata
omologate (sau poate chiar cu o straşnică „marţianizare”) implică transformări
capitale, găsim inductiv şi aplicabilitate la nivelul unei percepţii colosale, de
natură verniană; iată aşadar în mod
evolutiv obiectul tentaţiei şi un posibil
prospect de parcurs: „să mă întorc din
nou într-o poiană/ printre ochi înfricoşaţi de lăcuste/ (ochii lăcustelor s-au
mărit/ până în vârfurile muntelui/ chiar
şi picioarele lăcustelor s-au alungit/ pe
deasupra şinelor de cale ferată)// un
Dumnezeu cu pielea verde/ cu trupul
mirosind a răşină/ un Dumnezeu într-o
împărăţie a lăcustelor/ printre mici iconiţe de mentă/ câteva mii de microfoane/ şi alte câteva mii de camere de luat
vederi/ toate-au fost ascunse/ printre
iconiţe de mentă/ printre picioare de
lăcuste” [un Dumnezeu verde]. Se
vede cum „sănătatea” continuumului
spaţio-temporal nu îl interesează pe
poet, el având la îndemână şi utilizând
tehnici periculoase, dar încă neinterzise
printr-o lege a conservării subînţelese.
Recidivele constituie fenomenul de căpătâi, fie fiind vorba despre desfăşurări
în notă personală sau ţintind universal.
La scară puternic extrapolată, am văzut
ce fel de calamităţi se pot petrece... Iar
în plan pseudo-intim, poate fi aşa: „cerul se izbeşte de blocul tău şi de castanii/ din curte/ e un cer meschin chiar/
aşa îmi imaginez viitorul/ un fel de cer//
sunt doar nişte ciori care se aud/ printre
frunze croncănitoare de castani// lovesc
cu ciocurile şi ghearele/ pe dedesubtul
patului/ pe care ne iubim/ un pat rotitor/ mai înalt decât castanii/ şi mai fără
de măsură decât cerul meschin/ despre
care tu îmi spui că nu se sfârşeşte/ şi care
poate înghiţi patul rotitor/ pe deasupra
ciorilor” [cerul se izbeşte]. Sau, o adevărată luptă pentru ca parabola, sau ce-o

fi ea, alegoria, până la urmă dezmăţul
ideatic şi imagistic (acestea în sine, cine
ştie, personificate...), să nu ajungă să
înghită subversiv, profund invaziv, am
zice centrifugal, ceea ce poetul are mai
de preţ: „trage storurile de la fereastră
şi/ priveşte de-a lungul străzii/ nu vezi
chiar la colţul trotuarului/ după şirul
de maşini parcate/ un prost care se holbează la tine?/ nu ţi se pare că mănâncă
pereţii blocului/ şi casa liftului şi uşa aia
de metal ruginită/ de la intrare?// numai ca să te prindă mai iute în braţe/ şi
să te ducă dincolo de calea ferată/ cam
pe unde se termină faleza şi începe câmpul/ cu raţe sălbatice, canguri şi viţei/ şi
tot felul de lentile/ aceleaşi imagini/ cu
un căpcăun/ planând peste umbra lui”
[trage storurile] Sunt desigur scenarii benevole, neavând loc, aş, vreo nefericită deformare prin „cipuire” a minţii,
ci exclusiv jongleriile şi tumbele cu care
Călin Vlasie ne-a obişnuit în raportările
sale la lume şi la viaţă, într-un lung parcurs al ultimilor 30 de ani. Cutreierând
căi ceva mai stranii şi mai puţin vizibile
în peisagistica poeziei.

care încearcă să-l patenteze ca atare: „ca
atunci când se năştea făt frumos/ dintr-o lacrimă/ sau mai ştiu eu din ce altă
formă aerodinamică/ precum se nasc
poeziile/ dintr-o inimă bătând pe nesăturate/ flămândă ca un animal de pradă
în creştere/ aproape ca o explozie de aşa
şi mai departe/ sau de hai să ne trecem
unul prin altul/ cum se trec clipele prin
nemărginire// iubireeeee/ nu simţi cum
te culc la amiază/ ca pe o floare de salcâm/ câtă lipsă de pădure mă colindă/
iar eu promit primăveri după primăveri/ dintr-o rădăcină dureroasă/ ca o
muzică/ sau ca o şoaptă” (mă doare la
rădăcina unui înger). Într-o manieră echilibristică, tangentă la un vertical
prea tare amorezat de o orizontală, ceva
răgaz şi puţină desfătare, în timp ce cai
putere duduie drumul cu răsplata bornelor ce fugăresc încă o realitate neperformantă înspre scara iluziei... „de atât
galben nici cerul nu mai este albastru”: „sau poate nu a fost niciodată
aşa/ conduc de parcă aş avea pilot automat/ şi mă tot întreb unde mă aflu cu
adevărat/ la volan sau alergând bezmetic pe câmpie/ precum într-o urmărire
de fluturi/ total subversivă/ ca dintr-un
rost de poet rămas culpabil/ pentru fiecare tăvălire aiurea de flori/ oricum se
pare că rapiţa nu are nimic împotrivă/
zâmbeşte ca la o şedinţă foto profesională/ primitoare precum o îmbrăţişare
de mamă/ noroc că ochii nu tăvălesc rapiţa înflorită// oricum protestul ei ar fi
inutil/ cine naiba ar mai opri să asculte/
un lan văietându-se”. Nepotrivit şi chiar
inutil unde îşi ţine poetul memoriile altor vieţi, important e ce va face de acum
încolo cu machetele sale, fi-vor ele pe
măsura visărilor din planşele clasificate
pe motiv de subversitate? Cei ce se vor
grăbi să-l învinovăţească de erezie, ar
face bine să-l acuze întâi de poezie!

Conturile secrete ale poetului (Tudor Gheorghe Calotescu: „Viaţa nu e
o dare de seamă”, Ed. eCreator, 2021)

Chiar aşa, ce ne-om face când va trimite Dumnezeu curtea de conturi, cam o
dată la fiecare schimbare de paradigmă,
asta cu mult înaintea judecăţii de apoi.
Poate că nu vom fi acolo, dar cum vom
scăpa de răboj trăirile... Tudor Gheorghe Calotescu sare însă din matriţa
obişnuinţelor dogmatice şi se prevalează
de rezerva sa de frondă, de când s-a împărţit fronda în lume şi s-a dat mai întâi poeţilor. Deloc just cu divinitatea,el
aruncă pastila discordiei principiale:
„Viaţa nu e o dare de seamă”, cu
uşurinţa cu care ai mototoli cerul, l-ai
umple cu o piatră de râu şi l-ai arunca în
sertarul cu mere otrăvite, amintindu-ţi
că ştii tu mai bine să desenezi şi să colorezi altul... Convins de iregularitatea
construcţiei universale, autorul cărţii de
faţă nu face numai cărţi, el şi-a deschis
atelier de făcut lumi paralele, după bunul plac: „cu totul/ de la prima explozie/ până la ultimul fâs/ cum să vă spun
altfel/ povestea lumii/ decât prin pilde
sofisticate/ ca la un concurs stupid de
ghicitori/ de tip oracolul din delphi/ totuşi/ v-aţi întrebat vreodată/ dacă dumnezeu e sofisticat/ sau doar noi înflorim
cuvintele/ ca la carnaval/ de nu mai
ştie nimeni care e alfa/ şi nici care mai
e omega// poate că poezeala s-a născut
doar aşa/ dintr-o nevoie bolnavă de a ne
agăţa de ceva/ înainte de tăcerea veşnică// oricum ar fi/ socotelile pământene/ au damblaua certitudinilor/ inclusiv cele de care fugim/ precum diavolul
de tămâie” (între da şi nu este loc de
încă un univers). Fără frica de a nu
ieşi vreo dihanie de univers, mizând pe
o arătare suficient de justă, mai suplă
şi dacă se poate pufoasă şi roz, Tudor
Gheorghe Calotescu ne oferă un eşantion de universalitate în regie proprie, pe

Vârste şi anotimpuri (Indira Spătaru:
„năvod peste trup”, Ed. ROCART, 2021)

Prin delegări perspicace ale vastului
potenţial al fiinţei în echivalarea sa de
arsenal întru diversitatea percepţiilor,
cu peripluri împlinite în deveniri inedite,
se ţese o lume aparte, capabilă deopotrivă de senin şi de înnorare, spre ideea
instituirii permanenţei senzaţiilor care
contează. Astfel se întâmplă „Această
partidă nu se va termina niciodată/ tu
muţi o piesă/ eu mut o piesă/ gândim
cu bărbile în pumni/ glisăm.// Auzi?/
aş putea muta din loc munţii/ când sufli
vânt de octombrie în timpanele mele/
atât de serios, de pare că rezolvi exerciţii la algebră.// Ai grijă la regină!// Mă
auzi?/ Aş putea sculpta marea/ pilota
trupul tău/ ca un Boeing 777./ Linişte
acolo!/ Faceţi linişte în sală, tovarăşi!”
(O partidă de şah). Este atins astfel pragul de sus: „Am avut o vârstă/ o
vârstă a nebuniei/ a spargerii vieţii/ în
mii de morţi plauzibile./ Am avut o vârstă/ a contemplaţiei/ urmelor de urs ale
tatălui,/ diafane, ale mamei./ Am avut
o vârstă/ pe care nu o voi mai repeta,/
straşnică vârstă,/ a tuturor posibilităţi-
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lor/ aş dori să o pot prinde de mână,/ să
o privesc pe un ecran, perpetuu,/ vârsta
aceea ingrată,/ nemuritoare în esenţa
sa! (Album). Într-o desfăşurare care nu
are nevoie de metrică, ci doar de imaginarea acesteia ţinând de desfacerea cu
amănuntul a misterelor, în perspectiva
profunzimilor, se desfăşoară experienţa
amplă, ca argument al şi chiar justificare
a trăirilor exponenţiale... „Câteodată îmi
vine să urlu/ ori veşnic să tac/ să rămân
surprinsă în ramă de drac/ de vicleşugul
vieţii./ Fantomă din alt veac/ secole la
rând/ voi colinda literatura!/ Câteodată
îmi vine să zbier/ cu voce de ţap/ alteori
pluteşte peste copleşitoarele suferinţe
umane/ sufletul meu exacerbat!/ Câteodată nerozia/ mă face să râd/ alteori
nebunia/ mă surprinde acid/ port în
mine ceva/ ca Van Gogh/ lan neaplecat/
de combine./ Câteodată îmi vine să zac/
societatea o iau ca pe-o soră, pe după
umeri/ să ajuţi/ nu poţi/ cu toată averea păgână.” (Câteodată). Depănând
din fusuri de timp firul unor parcurgeri
fireşti, cu desfăşurare de sentimente în
cupluri de forţe pe alocuri subtile sau cel
mai adesea de-a dreptul răspicate, Indira Spătaru neosteneşte în vâltoarea
poeziei cu „năvod peste trup”. Nivelul introspecţiei este unul rafinat, ornat
cu năzuinţe decise şi precise, în aceeaşi
notă picturală: „Aş alerga/ fâşii verzi/ lanuri de grâu/ păduri/ sloiuri de gheaţă/
aş alerga încontinuu/ înspre tine/ spre
chipul tău hirsut/ aş alerga o veşnicie/
inspiră/ expiră/ perpetuum mobile/ aş
alerga şi sub pământ/ aş alerga pe nori/
doza mea de oxigen/ fotografia ta!// Aş
alerga de la începutul Terrei/ pentru un
salt în tine,/ psalm în oceanul primordial/ din acest secol dus cu pluta Meduzei/ te-aş pălmui în glumă/ să prind reacţia creştină în amor/ te-aş converti la
Lumină!// Transpiraţia este/ Respiraţia
este/ la telefon când strigi - Haide!!!”
(Sâmbăta începe cu sport). Astfel ne
aflăm şi noi într-o cursă lirică de anvergură, alături de Indira Spătaru, incontestabilă poetă a acestor vremuri făcute
deopotrivă pentru meditaţie şi mai ales
şi încă permanent pentru fugă!

Până la adânci bătrâneţi...
(Camelia Monica Cornea: „Dincolo
de timp”, Ed. Stef, 2020)

Din puţinul timp pe care îl avem, ne
croim existenţa ca pe o plasă de pescar
cu care ne îndeletnicim după argumente
privind rostul ei într-o mare îndărătnică. Ori, în această epuizantă manufactură, nu putem nădăjdui dincolo de nişte
munţi şi nişte şesuri, astfel rămânând
bunătate, cu tot cu răutate, de lume necunoscută. Alternativa propusă de Camelia Monica Cornea, „Dincolo de
timp”, plasează în convergenţă amănunte succesive din perimetrele vieţii
şi morţii, brodate în culori diafane ori
sângerii. Răni şi vindecări deopotrivă,
concurează într-o definiţie a sacrificiului, pe fondul unui parcurs extatic având
ca enigmatic pol miracolul iubirii. Este
ales drept cadru, un ev mediu romanţat,
cu evenimente pendulând între Franţa
şi Italia, după capriciile nebuneşti ale
unei sorţi ce se vrea de neîmblânzit.
Epopeea captivează prin episoadele antitetice, distanţa dintre sublim şi dezastru fiind cât o respiraţie, cât o firimitură
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de timp, cât o iluzie. Vitto şi Anna trăiesc acea dramă eternă, în care fericirea
se amână pentru o dată ulterioară. În
programul nefericirilor însă, întâlnim
un şir halucinant de care mai de care
nenorociri, ca la un festival al nenorocirilor. Autentice şi atotputernice, încât
să elimine definiv speranţa ca unu şi cu
unu să mai facă vreodată doi. Şi când te
gândeşti cât de simplă ar fi fost fericirea, cea mai dificilă ecuaţie a firii era să
se împlinească într-un rezultat potrivit
şi la îndemână. Intervin însă prejudecăţile, mai cu seamă cele date de condiţia
socială, de unde prăpăstii menite să întunece viitorul. Sunt convocaţi asasini
de profesie, se întrevede în mod repetat
moartea, prigoana se întinde preţ de capitole. Oameni providenţiali nu întârzie
să apară la momentul potrivit, restabilind linia de plutire pe un curs favorabil
chiar împlinirii visurilor. Se ţes şi unele
idile surogat, pentru a mai îndulci peisajul, care astfel se schimbă din numaidecât predispus spre a deveni tenebros,
într-unul de o linişte cel puţin aparentă.
Însă fatidicul tot nu se dă în lături, de
dispărut nici vorbă, drept urmare Vitto
şi Anna iau pentru a doua oară drumuri
diferite, ce-i drept de astă dată într-o
oarecare stabilitate, în medii familiale
prielnice. Întreaga poveste a celor doi
îndrăgostiţi beneficiază de o descriptivitate generoasă, cu decoruri ample, de
epocă, astfel încât se poate simţi adierea unui ev mediu pitoresc şi din când
în când frecventabil. Important este finalul fericit, chiar dacă nu în sensul aşteptat, al pasiunii dintre Vitto şi Anna,
ci transferat copiilor acestora, despre
care putem nădăjdui că vor avea parte
de vieţi oarecum mai limpezi. Aşadar,
un roman abordabil, fluid şi fără prea
multe chichiţe tehnice, din partea unei
autoare ambiţioase, tot mai productivă
şi vizibilă editorial. Felicitări!

Mersul de timp dens şi timp răsfirat
(Eugen D. Popin: „Murmur de dincolo
de tăcere”, Ed. Limes, 2021)

Îndelungi câmpii ale cuvintelor străjuite de semeţi munţi ai tăcerilor, astfel
se întovărăşesc polarizându-se fostele
cu actualele şi viitoarele trăiri. Iar în
ţinutul acesta pe alocuri moale dar şi
uşor accidentat, poetul se ocupă cu vânătoarea şi pescuitul în taina şi în spiritul ideaticii şi imagisticii despre viaţă, la
care se adaugă îndeletnicirea recoltelor
semanticii. Se concentreză şi se propagă secvenţe existenţiale intense, unele
momentane, altele cotidiene, sau seculare, din întregul fiinţei dedate la felurite practici senzitive. Se vrea oarecum
discret, acest „Murmur de dincolo
de tăcere - sau cor cordium”, care
are însă suişuri şi coborâşuri uneori
reactive. Eugen D. Popin păstrează
şi susţine o tematică iscată în notă personală, de regulă sentimentală şi preferabil subtilă, fără a face o pledoarie
a muşchiului stilistic, ci mai degrabă a
nervului de acest fel. Poetul, dezlănţuit
în rezonanţă categorică, plenară, cu înţelesul stea în creştetul greutăţii expresiei, şi de de-adevăratelea „ineluctabil”:
„azi/ nu voi ajunge/ la mormântul mamei/ primăvara fiinţei mele/ s-a stins/
acum un an// la amiază/ îmi îngădui/
totuşi/ să tulbur/ liniştea cimitirului/
de la capătul satului// iar buchetul de
gerbera/ cules din grădină/ îl dăruiesc/
unei cruci de lemn/ căzute la pământ/
fără nume/ şi fără flori”. O fină briză de
nostalgie străbate acest areal al întâmplărilor inimii, precum în nişte reverenţe croite din sentimente modeste ori fastuoase – şi aici depinde de unde le percepi, din turn de control sau din turn de
fildeş... „aşa a fost să fie/ aidoma ca în
literatură/ două decenii în care/ amândoi am străbătut/ liniştea şi neliniştea
mundană// chircit în înserare/ ascult
acum/ pledoaria întâmplării.../ ...acolo/ în gara pustie/ dimpreună cu boţul
meu de trecut/ scurs în sângeriul trandafirului// înfăţişaţi dinainte-ne/ suntem în acelaşi timp/ firescul şi nefirescul/ căutare şi rătăcire/ rană şi spini...”
(onirică). Cum de altfel şi în „spirală
imperfectă”, tandreţea se manifestă
fără margini, în ample regrete şi timide
încercări de recuperare a patosului: „nu
mai suntem noi cei pe care/ îi amăgeam
cu emoţii confuze/ cei care puneau în
îmbrăţişări/ extaz expirat de mult//
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mă-nduioşează însă şi-acum/ imaginea
trandafirilor/ tăi preferaţi/ care suportau stoic/ spusele şi nespusele noastre//
fireşte/ nu mai suntem aceiaşi/ ne amăgim însă cu aceleaşi reverii de/ prisos/
şi dezvinovăţiri ieftine/ departe/ tare
departe/ de noi înşine”. Trebuie notat
de asemenea şi un superb „monolog”
frugal, în fapt o respirare la marginea
vremii, cel mult tangent cu umbra acesteia... cu detaşare şi sinceritate, şi de
altfel cu valenţe de asumare universală:
„mă întrebi dacă sunt/ nu sunt supărat/
doar uitat de unii/ de alţii.../ dar asta nu
e ceva nou/ doar naivitatea mea/ nu s-a
consolat/ deocamdată/ cu statutul ei de
fată bătrână”. Vedem în Eugen D. Popin
un poet de cursă lungă, ancorat în justificate nelinişti, ajuns în ipostaza riguroasă, redutabilă, a simplităţii catalizate
şi călite la înalt grad valoric, şi pentru
care fântâna sensibilităţilor lirice nu
credem că ar seca vreodată.

În pas cu provocările timpului său
(Marian Apostol: „Ochiul de veghe”,
Ed. Hoffman, 2021, „Lumina nopţilor
înstelate”, Ed. Brumar, 2020)

Se poate lesne lansa conceptul potrivit căruia drumul îl face pe om - drumul
prin largul vieţii şi al lumii, începând de
la obârşii până hăt departe. Pentru Marian Apostol, aceasta pare a fi proba
de anduranţă cea mai palpabilă, din moment ce el a ales să fie în esenţă un gânditor, trăitor şi povestitor al drumului.
„Ochiul de veghe” îi este caracteristic
acestui temerar pe felurite meleaguri,
vreme ce acasă el este implicat în forţă
pe scena societăţii în care îşi duce veacul, anul, ziua, clipa. Punctul de plecare
al aventurii este Reşiţa, care l-a format
ca om şi ca scriitor, alături de cei pe care
îi cunoaştem bine şi îi avem ca prieteni.
După cum autorul spune, în Capitolul
„Interferenţe culturale la Reşiţa”: «Vorbind despre Reşiţa ca despre
„Cetatea de foc” a industriei româneşti
nu avem voie să uităm o altă sintagmă
atribuită acestui oraş, respectiv: „Oraşul
cu poeţi”». Aici urmează o frumoasă dizertaţie, avându-l în centrul atenţiei pe
poetul Ion Chichere, despre care aflăm:
„Despre Ion Chicere, Ioan Suciu, membru al Uniunii scriitorilor din România,

spunea că este un mare poet necunoscut
al limbii române şi o dovadă că ierarhiile oficiale, în literatură, trebuie privite întotdeauna cu o doză rezonabilă
de circumspecţie. „Dacă veţi zăbovi 15
minute, veţi descoperi un mare poet de
care, probabil, n-aţi auzit niciodată. Iar
dacă aţi auzit de el, vă va face plăcere
să-l revedeţi. Până şi de la Bucureşti se
vede strălucirea poetului Ion Chichere,
numai că pentru a deveni un mare poet
cunoscut, Ion ar fi trebuit să părăsească
Reşiţa şi să meargă la Bucureşti, lucru
imposibil pentru cel care spunea întruna din poeziile sale că „Foarte departe
viaţa este destin, doar de aproape este
libertate!” (Ion Chichere - frumosul
nebun al oraşului cu poeţi). Pornind
la drum cu Marian Apostol, suntem
magnetizaţi în „Jurnal de Via Transilvanica”, despre care: „În concluzie,
nu vă luaţi după cei care spun că fac Via
Transilvanica în cântec de fanfară, pentru că acest drum este o minunată dar
dificilă piatră de încercare, iar la capătul
lui nu ajung decât cei bine antrenaţi.”,
înţegem de ce: „Putna, Ierusalimul
neamului românesc”, aflăm „Sufletul bisericii”, „Despre oameni
şi crezuri”... Îndrăzneala cea mare cu
siguranţă o reprezintă parcurgerea unui
traseu legendar, de unde scriitorul vine
cu tolba plină de spuneri, în „Poveşti
de pe Camino”: „Povestea lui Peter
Pan”, „Coasta Jurassica”, „Limbajul Camino”, „Dialog retrospectiv
la margine de pământ”, „Despre
tăcere” şi „Ochiul de veghe”. Sunt
mănunchiuri de întâmplări şi atitudini,
interesante prin ineditul lor şi cu atât
mai mult binevenite. Memorialistică
aşadar, alături de călătorii şi meditaţie
– cu Marian Apostol.
***
„Lumina nopţilor înstelate” are
structura unui jurnal de călătorie iniţiatică împletind latura peisagistică şi cea
afectivă. Marian Apostol se angajează
într-un pelerinaj pentru care negreşit îţi
trebuie calităţi speciale, fizice, morale,
sufleteşti – cum se spune uneori, trebuie
„să fii chemat” pentru o asemenea iniţiativă care transcede aventurii. Drumul
Sfântului Iacob reprezintă drumul de
sfinţenie, de la viaţă la moarte al întâiului apostol martir al creştinătăţii, acesta
avându-şi mormântul în catedrala din
Santiago de Compostela. Cei 850 de kilometri se dovedesc un real spectacol
imagistic, fiind traversate ţinuturi mirifice, iar cartea este însoţită de un bogat
mănunchi de planşe foto. După parcurgerea cărţii, care se face pe nerăsuflate!,
îţi vine să îţi faci bagajul şi să o iei din
loc, doar că nu e atât de simplu, această călătorie putând fi pe bună dreptate
una „a vieţii”. Autorul pelerin rezervă de
altfel un întreg capitol, „Prolog - Discuţii lămuritoare”, descrierii pregătirilor minuţioase premergătoare pornirii
la drum, fiind aici şi discuţii pitoreşti cu
prietenii, viitorii tovarăşi în acest efort
colectiv. „Umanitate înainte de orice”, cu această deviză se porneşte la
drum, iar Marian Apostol explică: „Demersul meu, sprijinit de Clubul Lions
Reşiţa Montană, al cărui membru sunt
onorat a fi, încearcă să pună în relaţie directă Centenarul Marii Uniri, pelerinajul
către Santiago de Compostela şi Fundaţia nonguvernamentală Humanitas Pro
Deco, fiecare dintre acestea reprezentând expresia unor elemente de legătură
comună, cum ar fi: credinţa, iubirea, speranţa, toleranţa, încrederea şi solidaritatea între oameni.” Urmează, cât se poate
de dinamic, drumul propriu-zis, pe etape
şi în amănunt: „Spre Irun”, „Pelerin
pe Camino del Norte”, „De la Balasan la Finisterre”. Încumetării, avântului din capul locului, îi iau loc grijile,
piedicile apărute pe parcurs, care în fond
dau şi mai mult farmec întregii epopei
care se dovedeşte a fi o desfăşurare extremă de forţe. Dacă m-ar ţine puterile,
aş pleca acum!... pe acest drum al prinosului de senzaţii uimitoare. Felicitări,
Marian Apostol!

Am mai primit la redacție:

n Ioan Mugurel Sasu: „Cogito (Cugetări)”, Editura Detectiv literar, 2021;
n Vasile Proca: „Simfonia bizantină”,
Editura Junimea, Iași, 2021.
n Nicolae Havriliuc: „Staționări în
cadru”, Editura Andreas Print, 2021;
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Juana Fernández Morales de Ibarbourou a fost o poetă uruguayană cunoscută și sub numele de „Juana de América”.
Câștigătoare a Premiului Național de Literatură din Uruguay, în 1959, a fost nominalizată de patru ori la Premiul Nobel pentru
Literatură în timpul vieții. Este autoarea a
numeroase volume, printre care Lenguas de
diamante (Cooperativa Editorial Limitada,
1919) și Oro y tormenta (Zig-Zag, 1956). A
murit la 15 iulie 1979.

Juana de
Ibarbourou

Cuplaj

Am crescut
Pentru tine.
Distruge-mă.  

meridiane

Robert Sabatier

Robert Sabatier (1923 - 2012) poet și critic literar
francez. Poezia sa a fost foarte influențată de suprarealiști. Proza sa descrie în mod deosebit viața singuraticilor. De asemenea, a scris o monumentală istorie
a poeziei franceze în nouă volume. Numele lui Sabatier
se afla pe lista favoriților pentru premiul literar Prix
Goncourt din 1969, dar nu l-a primit. În 1971 a devenit
membru al juriului de premiere al Academiei Goncourt
și al Academiei Mallarmé. A scris însă și romane, eseuri, colecții de aforisme. Crescut în Montmartre, apoi
în districtul Canal Saint-Martin în anii 1930, a povestit
despre copilăria sa în seria „Romanului lui Olivier”,
inclusiv Allumettes Suédoises, adusă pe ecran de
Jacques Ertaud, care i-a asigurat un succes major de
librărie. Anii secreți ai vieții unui om, traduși în germană și suedeză sub titlul de „Ego”, dar și Diogene și
Tratatul despre demența zâmbitoare care dezvăluie
un autor mai aproape de Cioran decât de Mac Orlan.
Lucrează în industria editorială din 1950, la Presses
Universitaires de France, apoi în calitate de director
de ediție la edițiile Albin Michel până în 1971. A trecut
în neființă la vârsta de 88 de ani, la 28 iunie 2012.

Eu vorbesc singur

Ploaie de cuvinte

Eu vorbesc singur. Dacă am să-i vorbesc lui Dumnezeu,
el îmi va răspunde? iar eu, am să-l înțeleg?
E nevoie de timp pentru a cerceta cuvintele.
Iar eu cunosc doar limba mea.

Ploaie de cuvinte, râurile abia ne ating
iar noi alunecăm precum înecații triști
într-o oglindă unde forme sălbatice
ne cutremură în toate vocalele noastre.
Sunt astfel de momente de asfodelă*
în care ziua cea mare provoacă atari lupte
când liliacul se aliază cu efemerul
fără să știe prea bine că vor muri împreună.

Aș apela la Allah, Iisuse, ce știu eu?
sau la Nimeni? Și dacă el mi-ar cere
să-i arăt scrisorile de acreditare,
eu care nu sunt nici măcar ambasador?
Eu vorbesc singur, iar dacă el m-ar putea auzi
ar înțelege că eu vorbesc despre un altul.
Din politețe și respect pentru cuvinte,
am să-i ofer o arcă de liniște.

Salcâmul meu
Îți imploră mâinile
pentru lovitura de grație.

nr. 113 n octombrie 2021

Vino cu mine, sufletul meu, până la capăt!
alege cuvinte pentru a face flori
și îmbină buchete armonioase
pentru a le pune pe mormântul zilei.
* ASFODÉLĂ s.f. Plantă bulboasă
din familia liliaceelor, cu flori albe.
[< fr. asphodèle, cf. gr. asphodelos]

Schimbarea trupurilor

A înflorit
Pentru tine.
Crinul meu.
Tăiați-mă.

Schimbarea trupurilor ar fi bună, schimbarea sufletului
ar fi așadar frumoasă! Dacă presupun una alta
o văd albă, limpede și cuvioasă
întru Dumnezeul care nu m-a inițiat.

Când m-am născut, nu știam
dacă voi fi o floare sau o lumânare.
Am curs
Pentru tine.

Eu nu știu nimic despre cel care mă hălăduiește.
Există el ori nu-i decât glasul meu
în chemarea care-l naște?

Bea-mă. Cristalul
Invidiază claritatea primăverii mele.
Aripi am scos
Pentru tine.

Aș vrea să cred – ah! cum aș crede!
Cu vorbele sfântului Ioan al Crucii,
m-aș scălda într-un râu inefabil
și aș trăi transcenzând toată cunoașterea.

Prinde-mă. Bătută
Îți înconjor flacăra de nerăbdări plină.
Pentru tine voi suferi.
Binecuvântat să fie răul pe care 			
mi-l dă iubirea ta!

Nu vă imaginați

Binecuvântat să fie toporul, 			
binecuvântată să fie plasa,
Și slavă foarfecelor și setei!
Sânge din partea mea
Voi curge, iubitul meu.
Ce frumoasă broșă, ce bijuterie frumoasă,
Ce bijuterie-i mai plăcută,
Pentru tine decât rana mea stacojie?
În loc de mărgele pentru părul meu
În șapte spini lungi mă voi afunda.
Și în loc de cercei îmi voi pune în urechi,
Ca două rubine, doi cărbuni roșii.
O să mă vezi râzând
O să mă vezi suferind.
Și vei plânge.
Și apoi... Vei fi mai al meu ca niciodată!

Nu vă imaginați muzica îngerilor
imaterială, cu sunete atât de pure
pe care niciun mundan n-ar putea-o auzi.
Această tăcere îndelungă în portul singurătăților
este muzica din noi care ne ascultă
iar noi dansăm pentru ea în ciuda noastră.
Noaptea inimii poate să înțeleagă, ne rămâne
această armonie în care noi suntem cântecul
de câte ori vocea îngerilor ne adună.

Cine rostește numele
Cine rostește numele torentului crede că-l aude
crede că-l vede. Eu, care am rostit numele meu
n-am auzit nimic, nici măcar un murmur.
Ziua e în amurg. Să vorbim puțin despre suflet.
Nimeni nu-l aude. Nici un frison în aer.
Chiar și o tăcere în el ar fi freamăt.
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Vorba ta-i de aur
Vorba ta-i de aur, sora mea, vorba ta-i de ambră
iar eu te văd îmblânzind cerul
care ție-ți pare atât de firesc
când tu glisezi luna lui aprilie în decembrie-ul tău.
Surâsul tău e căderea îngerului
iar soarele adoarme între sânii tăi.
Saliva ta e arzătoare, mâinile tale
culeg steaua din recolta nopții.
Ești atât de frumoasă, oferi toate pericolele,
Nici chiar timpul nu se mai poate răzbuna,
tu îi devorezi clipele și orele.
Îți e de ajuns să îmblânzești. Legile
universului se estompează sub degete tale.
Eternitatea va fi casa ta.

El inventează
El inventează tot soiul de ceasuri,
de la ceasuri cu pendulă la ceasuri cu sonerie,
cu cuc, deșteptătoare, clepsidre
ca să arate ora ori să sune ceasul din urmă.
Ce a vrut el, a fost să inverseze timpul.
Timpul a râs de practicile sale zadarnice.
Apoi a inventat ceasul de masă, savoneta,
ceasul cu greutăți și cel pneumatic.
El a inventat ceasul cu patru arătătoare.
Care indica două timpuri iar când a venit vremea
să dispară, crezând însă că resuscitează
a oprit tic-tacul orelor sale.
Poeme din volumul Les Masques et le miroir Măștile și oglinda, Editions Albin Michel, Paris 1998 /
Capitolul: Le voyage de l‘âme - Călătoria sufletului
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