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Nicolae SILADE

Despre generații,
degenerați și moșteniri

Sper să fii de acord cu mine când spun că
în viața unei familii există trei generații: una
care zidește, alta care păstrează și ultima care
distruge. Exemplul cel mai bun îl am chiar
în satul meu natal, unde familii prospere altădată s-au destrămat, și-au pierdut averea
sau au căzut de-a dreptul în uitare, în timp
ce altele rezistă încă, iar săracii de demult ai
satului încep acum să prindă gustul bunăstării. Nu știu dacă e vorba de destin aici, dar
în cazul unora cred că da. Pentru că la unii
sfârșitul a survenit brusc, ca un stop cardiac, în timp ce la alții e o agonie prelungită,
o ruinare lentă, o punere la stâlpul infamiei,
pentru ca toți ceilalți să vadă, să se mire și
să se ferească. Cei mai fericiți cred că sunt
moștenitorii, cei care păstrează, pentru că ei
nu sunt nevoiți să depună eforturi mai mari
decât cei care construiseră, trebuie doar să
fie chibzuiți, să-și administreze cât mai bine
moștenirea și să se bucure de ea. Iar cei mai
chinuiți mi se par a fi cei care încep să zidească, cei care vor să prospere, cei care vor glorie
cu orice preț, fără să se bucure de viață, fără
să realizeze că spre același final se îndreaptă toți. Probabil că și în literatură, și în viața
unui popor există cele trei generații mai sus
pomenite. Probabil și în viața lumii. Nu am
studiat problema, dar dacă stau și mă gândesc bine, imperiile de altădată tocmai asta
dovedesc. E adevărat că singura constantă în viaţă e schimbarea, însă atunci când
conștientizăm asta ar trebui să ne dorim și
să gândim schimbarea, dar o schimbare în
bine. Altfel, să ne mulțumim cu moștenirea
primită și, cu bună chibzuială, să ne bucurăm de viață. Iar cea mai de folos moștenire,
după părerea mea, nu este cea primită de la
părinții noștri biologici (casa, apartamentul,
terenurile, mașina sau contul din bancă), ci
averea pe care ne-au lăsat-o părinții noștri
spirituali. Este o bogăție imensă, destinată
tuturor, de care toți pot să se bucure, fără ca
ea să se sfârșească vreodată. Dar, dintre toate moștenirile spirituale, cea mai importantă
cred că este cartea cărților (Vechiul și Noul
Testament), o bogăție de neînchipuit, în posesia căreia poate intra oricine, însă numai
prin credință, speranță și iubire, mai ales
prin iubire (1 Corinteni 13:13).
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„E adevărat
că singura
constantă
în viaţă e
schimbarea,
însă atunci
când
conștientizăm
asta ar trebui
să ne dorim
și să gândim
schimbarea,
dar o
schimbare în
bine. Altfel, să
ne mulțumim
cu moștenirea
primită și,
cu bună
chibzuială,
să ne bucurăm
de viață.”

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări de Milica Lojović

„Desfăşurând o bogată activitate de creație, lucrările artistei Milica Lojović, originară din Bosnia & Herțegovina, realizate în tehnica
mixtă, folosind tehnica colajului şi asamblajului, surprind deseori,
datorită compozițiilor deschise tratate monocrom, ce ies din planul
tabloului, creând volume bine definite, alternând, forme organice cu
planuri şi axe drepte ce dau lucrării dinamism şi monumentalitate.”
Costin Brăteanu

Înainte de a da vreun exemplu de poem
„maximalist” mă simt
totuşi dator cu o explicaţie mai amplă, legată de gardul poetic.
Despre locaţie, poezie
etc. În acea minunată
„staţiune” numită Laguna Beach, vizavi de
Gelateria Italiana, puţin mai sus pe Pacific
Coast Hwy (autostrada
care urmează sinuozităţile coastei oceanice)
se află acel loc îngust cu vedere către Ocean,
numit de municipalitate „Parc”... Un intrând
acolo, oarecare, de la stradă aproape invizibil, situat între o casă copleşită de verdeaţă
pe dreapta, pe stânga fiind flancat de restaurantul-terasă Laguna Village, cocoţat deasupra Oceanului. Autorul strofelor nici nu se
cunoaşte – în fierul gardului este încrustat
(jos, ca o semnătură) doar numele artizanului
care a relizat acest artistic artefact. Iar locul în
sine arată ca o stradelă închisă, barată la capătul dinspre Ocean ca de un parapet metalic
de gărduleţul acela de fier forjat în care se află
încrustată o poezie de două strofe:

Remus V.
GIORGIONI

***

Poate ar merita povestită în continuare întâmplarea că acolo, lângă gardul poetic, întâlneam aproape de fiecare dată un personaj ciudat: un poet romantic învăluit într-o pelerină
albă (mai pe româneşte: balonzaid) care adăsta visător, rezemat de gardul poetic, mantaua
fluturând în vânt – ochii plutind ca două meduze albastre pe zare... Fie citind pe una din
cele două bănci situate la intrarea „parcului”,
unde se mai află statuia unui om aplecat pe o
carte după o măsuţă. Pe cealaltă parte a străzii se lăfăie o întreagă „expoziţie” de magazine
şi galerii de artă; dau numai câteva exemple,
nume răsunătoare: Village Gallery, Panno Plaza, Swenson Fine Art, Ruth Meier Gallery.
Trecând într-o zi mai aproape de el, poetul
romantic, mi s-a părut că ghicesc în mâna lui
un Eminescu bilingv, o ediţie de lux tipărită în
România, la editura Meridiane... Dar se poate
să mă fi înşelat. În orice caz, cele câteva tentative de a intra în vorbă cu dânsul s-au soldat de
fiecare dată cu un eşec (cu toate că-l bănuiesc
că ştia româneşte!). De aceea l-am şi botezat
Fantoma de pe Faleză.
Iar eu – cine mai ştie?... – dacă s-ar fi-ntâmplat să mă... fâţâi mai multă vreme pe cele
plaje californiene, m-aş fi putut întâlni, aş fi
putut cunoaşte poezia română în hainele ei de
lustrin... Sau poate de lucru?!
Dar hai să-ncercăm, totuşi (cum am promis)
şi o mostră de poem maximalist din Esenin.
Un poem construit din versuri alese, preferate şi considerate de noi reprezentative pentru
poetica eseniană – de aceea nici nu mi-am
permis să-l numesc.

*

*

*

„Doar Eu-s SENIN cu sufletul
deloc să plâng nu-mi vine...”;
Serghei Esenin, mi-i urât cu tine!” (S.E.)
Hei, dă-i drumul surugiu!
Pretutindeni prin pustiuri reci,
Ah, voi sănii şi voi cai, voi cai!...
Cântă-n spartul nopţii vizitiu
Eu şi fără tine sunt de viscol plin.

IN THIS FLEETING MOMENT
WHAT EXTRAVAGANT RESPITE
PROMETEAN SUNSETS
BLOSSOM BLAZE SECEDE
FROM SPLENDOR MISTERY
IN THIS FLEETING MOMENT
WHAT EXTRAVAGANT RESPITE
BOOMING SURF SPEKSITS
MISTICAL PASSAGE ACROSS
THE UNDREAMED DEPHTS
Am vrut la început să las cititorului plăcerea de a se chinui cu traducerea, dar mai apoi
am apelat la ajutorul copiilor mei, cunoscători amândoi ai acestei limbi. Iată ce zice unul
dintre ei – pentru strofa a doua: „În acest moment efemer/ Ce răgaz extravagant/ Surf în
plină expansiune.../ Trecere mistică dincolo/
Adâncuri nevisate (nebănuite)”; Iar celălat;
despre ambele: „În acest moment trecător/ Ce
răgaz extravagant mă învăluie/ Pe măsură ce
înfloresc apusuri de soare prometeice/ Care
mistuie şi dizolvă splendoarea în mister.// În
acest moment trecător/ Ce răgaz extravagant
ia fiinţă/ În timp ce valul în plină expansiune/
Vorbeşte (de) trecerea sa mistică/ În adâncuri
nevisate.”
Dar ia să încercăm – pe baza acestor două
– o traducere liberă şi mai dezvoltată (să dăm
peste cap încercările traducătorilor de... meserie):
În acest moment trecător (al Vieţii – Călătoriei -, al abaterii noastre din drumul spre
Ţintă), ce răgaz extraordinar, să ai parte,
deasupra Oceanului de nişte prometeice, de
foc asfinţituri, a căror floare/ inflorescenţă
arde şi separă misterul de splendoare („boboci de floare în flăcări vii”)
...În acest moment trecător, ce răgaz extraordinar (extravagant, de-a dreptul, prin
unicitate), care se compară cu un val („surf”)
avântat, în plină expansiune... El stă mărturie aici şi povesteşte trecerea lui mistică, repetată, peste adâncuri nevisate de mări
(„valuri bubuitoare îşi povestesc....”)

Sania goneşte, zările se sparg
Prin poene şargul a turbat
Pretutindeni prin pustiuri reci.
Stepe... Crânguri... Inimă nătângă
Peste câmp de-a dura fuge-un zurgălău
Surugiu, eşti un fricos!
Totu-i dus. Fugarul a pierit
Şi steaua albastră, cu clinchete mici
Pretutindeni prin pustiuri reci
Ah, voi sănii şi voi cai, voi cai!
Sănii, sănii! Asta-i viaţa mea!
Vezi răsunătorii zurgălăi
Liniştita soartă este calul meu...
Se stinge-un zvon de zurgălăi vioi
Pretutindeni prin pustiuri reci!
Iar când caii sforăie nebuni,
Clopoţeii stelelor se-ngână
Presărându-mi clinchetele lor
Se stinge-un zvon de zurgălăi vioi
Râde pân’ la lacrimi clopoţelul!
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Nu mi-am închipuit niciodată că
Petru Creţia a început să scrie poezii
la începutul anilor optzeci pentru a se
ilustra şi ca poet şi că Poezia, volum
apărut în 1983, este o „carte de ultimă
oră”, adunată la repezeală pentru a-şi
impresiona admiratorii. Sunt sigur că

cronica

Petru Creţia bănăţean, odinioară

acum, ci cuvânt al clipelor lumii întregi,
pieritoare cu ea, triumfală. / Triumfală?
Dar morţii, bieţii morţi fără nume, ce
au să zică, jigniţi de cuvântul care dă
fără să dea şi ia înainte de a se fi dat?
Morţii uitaţi, morţii pentru care nu s-a
găsit, în graba clipei lor, nici o adevărată
(fie ea chiar derizorie) redempţiune.
Morţii sângerânzi şi susceptibili şi
cutremurător de uitaţi. / Dar nu. Poezia
e altceva decât ceeea ce slujeşte, nemijlocit, vieţii şi morţii, vieţii sau morţii./
Poezia este zădărnicia triumfală, ideea
uitată.../ Poezia este drumul invers spre
curata idee, este o recuperare violentă
şi în frumoasă măsură iarăşi pierdută,

poeme în proză
declarație de dragoste pe proprie răspundere
dintotdeauna mi-am dorit să scriu pentru totdeauna să surprind
întotdeauna acel indescifrabil care să nu fie nici prea poezie nici prea proză
cum spunea czesław miłosz laureatul nobel pentru literatură în 1980
sau odysseas elytis laureat cu un an înainte
poezia zicea el începe de acolo de unde
ultimul cuvânt nu-l are moartea
dar pe atunci eram un puștan și nu vedeam în jur decât femei
femei tot timpul și femei pretutindeni iar în femei nu vedeam nici îngeri
nici demoni doar goliciunea perfectă a irinei din tablourile unchiului său
un pictor enigmatic din lovrin pe care nu l-am întâlnit niciodată
tablouri mari cât peretele din camera de la stradă unde ne adunam duminica
la tv să urmărim tunelul timpului o goliciune perfectă mereu râvnită
și mereu amânată și fără importanță acum când irina e o babă înveșmântată
în negru care merge la biserică și se roagă lui dumnezeu
dar frumusețea a fost pentru mine multă vreme
goliciunea perfectă a irinei și multă vreme goliciunea ei perfectă
îmi umplea zilele și nopțile și visul de a vedea ceea ce nu se vede doar artiștii
doar pictorul acela din lovrin care s-a prăpădit probabil săracul neștiut
de nimeni doar ei au șansa asta doar lor le arată dumnezeu frumusețea
acea mare frumusețe mare cât peretele din camera de la stradă în care nu
mai locuiește nimeni dar irina e mereu prezentă mereu tânără și mereu
frumoasă asemenea clipei în care timpul tot se adună tot timpul
și ca să închei această declarație de dragoste pe proprie răspundere
vreau să știi frumoasă zaraza cât de mult te-am iubit
cât am plâns nebun pentru tine și cât am murit
vreau să știi frumoasă zaraza că mă îmbăt mereu
când te văd iar în viață zaraza parcă-nviez și eu

Nicolae SILADE
nicolaesilade.blogspot.com
de multă vreme păstra poezii în sertar: erau concluziile sale cu privire la
experienţele fundamentale. Volumul e
inaugurat cu poemul Triumf:
„Ca sângele viu, ca puterea luminii şi ca
zbaterea mării zvâcneşte poezia în trupul nemăsurat şi impalpabil al lumii, /
sens, contrasens, convertind alternanţa
atâtor ritmuri fără sens într-o legănare
extremă de pozitiv şi negativ (oricare
ar fi sinonimele lor) / într-o pulsare
strictă şi zadarnică în absolutul ei, /
într-o lege indescifrabil avară şi albă,
sălbatic tăgăduită de de tot ce există şi
trece, de tot ce (altfel vorbind) există
şi stă, / investind efemerul cu simulacrul dubios al eternităţii, / ghicindu-i
eternităţii (vag postulate) anormale,
fericite lacune, / coborând şi suind,
rămânând şi trecând./ Dar ajungă,
treacă în participii trecute, trăite,
uitate prea multele gerunzii / treacă în
tăcere şi umbră ideea, / treacă cuvântul în neîmplinita, mereu neîmplinita
tăcere, mereu dorita tăcere/..../ Pentru că echivocă, clandestină, oraculară,
aproximativă, saturniană, nesăbuită
este poezia, totodată ea nefiind aici şi
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este o palingeneză şi o palinodie din
acelaşi elan, este veşnica naştere şi pieire a lucrului în cuvânt şi a cuvântului
în lucruri”.
Şi un final al poemului:
„Noi ce suntem, între cer şi pământ,
copiii pierduţi printre clipe ai soartei,
rătăciţi şi uitaţi printre clipe neaşezaţi
pe deplin în întâmplări şi în timp, noi ce
avem gura arsă de sarea neagră a lumii,
noi ce ne naştem mereu cum mereu neam născut, noi spunem acestea, visători
şi zâmbind.”
Sunt concluziile profesorului, ale profesorului de literatură şi ale profesorului
de limbă greacă, stăpânul ştiinţei verbelor şi ştiutorul celor din grecitate - ai
Iliadei şi Odiseii. Sunt ale unui profesor
care nu mai vrea să fie profesor, vrea să
fie preot şi profet. Vrea să se definească
altfel - să-şi sacralizeze ştiinţa.
Simbolurile sale atotcuprinzătoare:
ăsta este sensul întoarcerii la poezie.
Una se numeşte Insule albe:
„Bietele insule albe şi vechi/ Nu a
marmură sfântă miros,/ Nu a zei tineri,
/ Nu a solemne serbări ale timpului viu,
/ Ci doar a pământ orb şi a vânt sărat /

Şi a vreme ştearsă./Numai gânduri albe
şi mari / Se adună acolo seară de seară,/
Din umbra mării,/ Din răul lumii,/ Şi
se roagă uitării”. Bănuiala lui Noica şi
a discipolilor lui că Petru Creţia scrie
poezii din loisir şi că îşi transcrie astfel
frivolităţile e gratuită şi rectificată de
Gabriel Liiceanu în Epistolar. Se cuvenea spus că şi eseurile lui Petru Creţia
ilustrau tensiuni „poetice” adânci. Iată
cum începe superbul eseu despre Comparaţiile Iliadei:
„Câmpia plină de mânie, moarte şi
slavă, câmpia stearpă şi bătută de vânt
de sub Troia şi, deasupra, cerul de bronz
ar fi întreaga lume a Iliadei. Faptul că
epopeea foşneşte de comparaţii ar putea
să nu schimbe nimic, iar lumea aceasta
să rămână singură, trecutul ei îndepărtat
şi searbăd, viitorul ei fantoimal, totul
prins între zidurile înalte ale morţii”.
Totul este prins între zidurile înalte ale
filosofării. Petru Creţia nu scrie decât
pentru a ilustra un fel de a trăi în lumea
(sacră) a cărţilor.

L-am întâlnit prima dată la Biblioteca
Academiei, în 3 iunie 1980, în timp ce
lucram la o carte care ar fi trebuit să se
numească Şantier 2. Un itinerar în
căutarea lui Mircea Eliade: o carte
masivă care să încerce să recupereze
tot ceea ce nu se putea spune în anul de
graţie 1980 despre Mircea Eliade. Petru
lucra la sala de manuscrise – eu la Sala
3, în vecinătate, dar n-am reuşit să dăm
unul de celălălalt decât în dimineaţa
zilei de 3 (Adriana mă rugase să-i aduc
o traducere din Platon făcută de el): în
aceeaşi zi, cu un accelerat care pleca din
Bucureşti la ora 14, plecam. Ei, cum nu
ne-am întâlnit până atunci? În fiecare
zi bibliotecarele erau uimite că ratasem
iar întâlnirea. „Acum un minut era aici!”
exclamau doamnele, care voiau să mă
ajute. Da, acum un minut era, acum nu
mai era. În fine, suntem faţă în faţă, şi e
ca şi cum ne-am cunoaşte de o veşnicie.
Mă întreabă dacă am monografia despre
Eliade a lui Culianu, nu, n-o aveam.
Apăruse în Italia, în România era rarisimă. O are el, mi-o trimite cu poşta.
Am protestat, dar dacă se pierde? Ce
importanţă avea pierderea! El era sigur
că nu se va pierde. De fapt, aşa era Petru
Creţia: nimic nu era important pentru
el – nimic, în afară de prietenie. Acest
mare generos a avut multe întâmplări
cu timişoreni, se simţea bine aici. Una
dintre cele mai semnificative e legată
de Facerea - Tratat despre fiinţă a
lui Corneliu Mircea. Foarte puţini erau
în stare să priceapă cartea lui Corneliu
Mircea, şi mai puţin aveau îndrăzneala
şi competenţa să o prefaţeze. Cuvânt
despre autor şi strădania sa mi se
pare un text tipic pentru Petru Creţia:
„Cartea de faţă, scrie Petru, încununează prin amploarea, bogăţia şi adâncimea ei, stăruinţa de un sfert de veac închinat de autorul ei unei noi înţelegeri a
temeiurilor ultime ale lumii. Prin ea, cugetarea filosofică românească a acestei
vremi se află înzestrată cu o contribuţie
la ştiinţa fiinţei, la nici un deceniu şi
jumătate de la apariţia Tratatului de
ontologie a lui Constantin Noica. Se
vede bine că puterile gândirii româneşti
n-au scăzut şi că efortul de a supune unei
analize şi unei sinteze conceptuale, larg
cuprinzătoare, însăşi esenţa fiinţei şi a
devenirii este departe de a se fi încheiat cu marea operă filosofică a lui Blaga,
pentru a-l pomeni numai pe el”.
Aceste medieri încearcă să edifice cititorul nu doar de filosofie, cu privire la
valorile naţionale. Corneliu Mircea nu
e un epigon al lui Noica, arată Petru
Creţia, dimpotrivă: cele două opere se
revendică dintr-o tradiţie filozofică comună – dintr-o Europă a lui Platon şi
Hegel. Şi fiindcă niciodată Corneliu Mircea n-ar fi îndrăznit să se folosească de
scrisorile lui Noica, Petru Creţia, maestru al marilor întâmpinări, le transcrie:

Cornel UNGUREANU

„...te felicit din inimă... Chiar dacă nu vei
avea îndată ecoul meritat, vor trece anii
şi cartea dumitale va fi redescoperită, iar
atunci abia vei fi încadrat cum trebuie în
rândul gânditorilor noştri originali. De
altfel, sunt sigur că vei continua să dai
lucrări deosebite”, scrie Noica, transcrie
Petru Creţia, unul dintre puţinii capabili
să valideze extraordinarul demers.
La un moment dat, se punea problema doctoratului (nu-şi luase doctoratul!), iar Eugen Todoran voia să i-l
dea aşa cum îl merita: fără examenele
obişnuite, el nu trebuia să facă altceva
decât să ţină conferinţe. Prima a ţinut-o
în Aula Magna a Universităţii, dar nu şi
următoarele. Nu avea chef de doctorat.
De ce să-şi facă o teză de doctorat despre Eminescu? El făcea doar ce avea
chef. Şi aşa rezolvase un şir de enigme
eminesciene, unele esenţiale pentru
înţelegerea poetului. În primplanul dezbaterilor intelectuale a mai fost când,
în Jurnalul de la Păltiniş, era aşezat
între perdanţii grupului Noica.
O superbă scrisoare a lui Liiceanu din
Epistolar, încărcată cu elogii, mărturii
de recunoştinţă şi explicaţii primeşte
un răspuns pe măsură. Fiindcă Gabriel Liiceanu de fapt îl acuzase că
abandonase trasee culturale majore pe
care, în cultura română, doar el le putea ilustra (explicaţiile verbului grec,
traducerea lui Platon, cariera didactică)
apucându-se de poezie (Norii, nu-i
aşa), el explică: e un om liber. Petru
îşi trăia sublim libertatea şi trebuia
să-i citeşti cu atenţie poemele (la Timişoara, sub conducerea lui Corneliu
Mircea s-a desfăşurat un Atelier de
metafizică pe marginea Oglinzilor)
pentru a înţelege continuitatea sa, sub
semnul Creaţiei. Editor al lui Eminescu,
comentator al lui Eminescu, a început
şi analiza fenomenului eminescian de
la rădăcină. S-a întors la Ipoteşti unde
a fixat grupuri de cercetare care să-l
înţeleagă şi să-l studieze acolo. Şi, de
altfel, îi plăcea să stea alături doar de
autorii fundamentali şi de întrebările
mari ale lumii. Catedrala de lumini
(1997) era un volum în care se ocupa de
Homer, Dante, Shakespeare sub semnul
unei erudiţii pe care am regăsit-o rar în
cultura europeană „actuală”. Luminile
şi umbrele sufletului (1995) aduna
scurte eseuri privind valorile morale ale
fiinţei. Era vocea unui clasic care iubea
armonia şi devenirea firească. Şi atunci,
când mi-a declarat că e bănăţean, urmaş
al marelui istoric Ion Sârbu din Rudăria,
şi când, desfăşurându-şi arborele genealogic, descopeream că o anume ramură
– popa Nichi de la Rusca – ne înrudea, a
avut un refuz: acest mare artist al petrecerii nu împlinea aşa cum se cuvine armonia unui clasic. Nu se cuvenea să ne
înrudim prin Popa Nichi.
Am vrut să scriu un studiu-replică despre Norii care să nu înceapă de la „poezia” din volum, ci de la relaţia cu piesa
lui Aristofan. De la acea replică a lui Socrate (arătând spre nori): „Fără-ndoială,
ei sunt totul, şi pot să-ţi şi arăt îndată/
Văzut-ai de când eşti pe lume, să plouă
când nu-s nori?/ Altfel s-ar fi putut ca
Zeus să ploaie şi din cer senin”. Şi de la
acel răspuns al lui Strepsiade: „Da, sigur
în privinţa asta, bine-ai adus-o, n-am
ce zice. Şi eu care credeam că Zeus îşi
cerne peste noi urina! Dar atunci spunemi cine tună, ca să ne vâre-n sperieţi
de-a dura?” Gândirea lui Socrate opera
reducţii uimitoare pentru ascultător, iar
norii erau un argument. În Geografia
literară a României. IV. Banatul ar
mai fi trebuit să existe un capitol despre
pragmatismul teoreticienilor originari
din Banat. Ar fi avut loc de onoare aici
Mihai Şora, Mariana Şora, Petru Creţia,
Mircea Martin, Virgil Nemoianu, Mihai
Spăriosu, Corneliu Mircea şi încă vreo
doi-trei iluştri.

Radu CIOBANU
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Cărțile doamnei Marta Petreu – indiferent că e
vorba de romane, studii academice sau eseuri – dincolo de stilul limpede, spiritual, cu puseuri de discretă
oralitate sau de scurte, ferme puneri la punct – sunt
întotdeauna provocatoare de comentarii, ca să nu zic
incitante. Constatarea e valabilă nu doar pentru inedite, ci și pentru texte apărute în diverse perioade și
împrejurări, convocate și reactivate apoi după anumite
criterii tematice, în volume cu identitate distinctă.
Ceea ce le potențează interesul este aici tocmai criteriul aglutinant. Este și cazul recentului volum, cu un
titlu capabil a sugera reprezentări divergente, - Domni
și Doamne1. Care să fie criteriul care a adunat între
aceleași coperți aceste personalități atât de puternic individualizate? – se întreabă autoarea acestei
asamblări. Și tot d-sa răspunde: „Secolul XX a trecut
prin viața fiecăruia din „personajele” mele, lăsând o
rană nu mică. Și a trecut printre ele, făcând din ele
singularități, reciproc impenetrabile, monade incomunicante. Nu-mi vine să cred că Doamnele și Domnii
pe care eu i-am pus laolaltă ar fi putut vorbi fiecare cu
toți ceilalți în mod pașnic” (p. 6). Se impune însă de
la început precizarea că, și doar la o simplă răsfoire
prealabilă unei lecturi de intenție, oricine va remarca o structurare a acestei cărți în două părți, nemarcate în vreun fel, dar separate printr-o evidentă falie
temporală și reprezentând fiecare o altă lume. Astfel,
nuanțând puțin, eu cred totuși că Doamnele și Domnii
care aparțineau aceleiași lumi, se puteau înțelege...
O carte, două lumi. În prima parte, Marta Petreu
evocă patru personalități – Cornelia Blaga, Doti Stanca, Petru Dumitriu și Miklós Bánffy – născute înainte
de instaurarea erei comuniste la noi. Cel mai vârstnic,
contele Bánffy, în 1873, cea mai tânără, Doti, în 1927.
Toți au apucat însă era comunistă, iar Doti și Petru
Dumitriu au avut șansa de a-i vedea și implozia. În
contextul acestor însemnări, se impune observația că
toți au trăit cea mai mare parte a vieții în niște vremuri normale, când cuvântul Domn impunea majuscula și, în uzul curent, avea o semnificație foarte bine
delimitată: Domn și Doamnă erau deopotrivă titluri de
competență și de stimă, ale respectului și prestanței,
cum, ca să ofer un exemplu, pretutindeni învățătorul și
profesorul nu erau abordați sau evocați decât cu aceste
apelative. Era vorba, la urma urmelor, de o anumită
ținută, nu (doar) vestimentară, desigur, ci de o ținută
în primul rând socială și morală.
O primă Doamnă în această accepțiune prezintă Marta Petreu în eseul Cornelia Blaga. Pentru Lucian Blaga,
Cornelia a fost ființa providențială, dar nedreptățită în
studiile dedicate poetului prin eludarea rolului decisiv pe care l-a avut în viața și opera acestuia. I se face
dreptate acum, pornind de la întrebarea justițiară: „...
dincolo de Poemele luminii, care au fost scrise pentru
ea [...] a jucat Cornelia vreun rol în creația lui Blaga?
Dacă da, ce rol?” (p. 15). Răspunsul stă într-o unică
și reciprocă iubire și încredere în geniul lui și se desprinde din modul în care Marta Petreu desfășoară filmul vieții acestei Doamne: și-a înfruntat celebra familie a Bredicenilor, care se opunea căsătoriei cu un poet
încă incert, cu origine „foarte modestă”, l-a asistat solidară în toate etapele vieții, i-a fost secretară, i-a tolerat
„muzele”, l-a susținut moral în anii de interdicție ai
terorii comuniste și l-a vegheat efectiv până în clipa
ultimei suflări. I-a supraviețuit 22 de ani și s-a stins
în cețurile Alzheimer. „Cu frumusețea și stăpânirea ei
de sine, cu inteligența ei cultivată și pătrunzătoare, cu
munca ei fără oprire și grija ei neobosită, cu eficiența ei
admirabilă, Cornelia este ființa care a stat lângă Blaga
fără încetare, favorizându-i în toate chipurile creația”
(p. 30). Au fost „o monadă”, cum el însuși spusese, și
întemeiată pe prezența Corneliei, Marta Petreu formulează, aparent colateral, cu obișnuita-i claritate
tăioasă, și cota definitivă a lui: „Lucian Blaga este cel
mai complex creator pe care l-a avut România în secolul al XX-lea și autorul celui mai valoros sistem filosofic, creat în limba română” (p. 30). „Sistemul nostru”,
îl numea Cornelia, conștientă de valoarea prezenței
sale și de indiviziunea lor spirituală.
Tot în acest tip de osmoză spirituală a stat și relația
dintre Radu Stanca și Doti, care a fost cel mai important
om din viața lui. Doti-Dorina, actriță, venea tot dintr-o
familie istorică, Ghibu, s-au cunoscut în 1948, s-au
căsătorit în 1951, dar relația lor a fost traumatizată de
obstrucționările absurde ale regimului privind mutarea dintr-un oraș în altul sau chiar transferul dintr-un
teatru în altul, fiind nevoiți la un fel de navetă între Cluj
și Sibiu. Apoi, la scurt timp de la reunirea lor într-un
singur cămin, Radu moare, iar peste șase luni se stinge
dintr-un malpraxis și unicul lor copil, Barbu, de 9 ani.
Doti le supraviețuiește singură 57 de ani. Marta Petreu
îi resuscită amintirea relevând câteva lucruri îndeobște
ignorate sau insuficient marcate în cercetările de până
acum. Unul este importanța și volumul impresionant
al scrisorilor pe care i le-a dedicat Radu, în perioadele
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când erau despărțiți: „Sunt cele mai frumoase scrisori
de iubire din literatura română, imnuri care ating
intensitatea sacră a Cântării Cântărilor” (p. 126). E
precizată apoi familia spirituală în care se înscrie Doti
ca artistă euphorionistă, integrată în „idealul de cultură
românească înaltă pe care Radu Stanca l-a indus Cercului Literar de la Sibiu.” Prilej pentru Marta Petreu de
a formula din nou o rezoluție ce inhibă orice replică:
Cercul Literar de la Sibiu este „cea mai făgăduitoare
mișcare culturală pe care a născut-o, într-un sublim
act de reziliență, Transilvania” (p. 129). Totodată însă,
evocarea dobândește și accente polemice când vine
vorba de ignorarea prezenței și importanței lui Doti
în universul creației lui Radu, cum se întâmplă în unele lucrări2 sau în amintirile și informațiile eronate
ale lui Horia Stanca, fratele lui Radu. Marta Petreu a
cunoscut-o personal pe Doti și se află în deplină cunoștință a împrejurărilor când emite o nouă concluzie drastică: „Mai cred că [Horia] nu o simpatiza pe
Doti și era gelos pe iubirea fără margini a fratelui său

pentru ea. Pe deasupra, a fost lipsit de empatie pentru suferința ei – atitudine pe care au împărtășit-o, se
pare, și ceilalți membri ai familiei lui Radu. Și-atunci
au minimalizat-o cu metodă” (p. 156). Da, se pare că
Horia era într-adevăr bântuit de acest gen absurd de
gelozie și orgoliu familial, care mergea până la a dezavua tot ce ar fi putut umbri imaginea lui Radu în posteritate. L-am cunoscut pe Horia Stanca și am povestit
despre multe, era un șarmant cozeur, niciodată însă nu
l-am auzit pomenind de Doti, ca și când n-ar fi existat,
în schimb, mărturisindu-și, cu obstinație același tip de
antipatie față de Sorana Coroamă-Stanca, gelos probabil pe cultul prin care aceasta întreținea memoria
soțului ei, poetul și actorul Dominic Stanca, vărul lor,
care ar fi putut umbri imaginea lui Radu.
Aceeași aspirație de a așeza fiecare dintre aceste
personalități între coordonatele lor reale, dincolo de
știri false și imagini distorsionate umoral, e de regăsit
și în eseul Un testament religios, dedicat lui Petru
Dumitriu. În reconsiderarea acestui scriitor cu tragic
destin, Marta Petreu a avut de înfruntat detestabila
imagine a omului, așa cum încă stăruie din inerție în
conștiința publică. Într-adevăr, în anii ‘50, „romancierul apărea ca un dandy în sfidător triumf” (p. 92),
dar, aș zice, că, mai mult decât prin exhibarea socială,
au revoltat, prin fals și obediență, romanele și publicistica produse de el atunci. Și, brusc, în 1960, „fuge”
în Occident, el având însă sentimentul că nu fuge, ci
evadează. E și aici o nuanțare de care e bine să ținem
seama. Occidentul nu-l primește însă cu brațele deschise, are parte de interpelări ostile și izolare chiar și
după 1962, când îi apare romanul Incognito, operă a
cărei anvergură îndreptățește presupunerea plauzibilă
că a fost concepută încă de pe când se afla în Țară. Ceea
ce o duce pe doamna Marta Petreu la convingerea că
încă de atunci „...moara lui intelectual-afectivă măcina
grăunțe filosofice în totală incompatibilitate cu ideologia oficială marxistă, cu regimul aflat la putere și chiar
cu postura oficială a scriitorului. În acei ani, el de fapt
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ducea o existență dublă [...]” (p. 92). Adevăr incontestabil, probat peste aproape patruzeci de ani, prin
capodopera Non credo, oro, la care a lucrat din 1996
până în 2000, operă nonfictivă, care îl situează printre
scriitorii religioși în familia Bulgakov, și care atestă
totodată evoluția sa din teluric spre transcendent.
Doamna Marta Petreu procedează la o analiză subtilă
a celor două romane, iar operațiunea se soldează cu
o mărturisire tulburătoare: „Oricum, faptul că, într-o
lume a relativismelor, care se înmulțesc amețitor,
Petru Dumitriu a avut tăria să formuleze o asemenea soluție, ce presupune “îndumnezeirea” omului și
omenirii pe bază de îmbunare sufletească, mi se pare
nu numai mișcător, ci și dovada unei anume altitudini spirituale înalte, chiar sublime” (p. 85). Ceea ce
a fost posibil pentru că Petru Dumitriu nu s-a limitat
a-și face singur, nesilit de nimeni, procesul infamei
colaborări temporare cu regimul criminal, ci a trăit
sincer și răscolitor procesul consecutiv numit teologal
metanoia („Schimbare a spiritului, înnoirea minții;
orientarea fundamentală a vieții, prin care se ajunge
până la îndumnezeire.” – dex.ro), care îl absolvă și îi
înnobilează imaginea în posteritate.
Unde a pierit frumusețea este titlul unui excelent
și laborios eseu prin care e adus între coordonatele
sale corecte Miklós Bánffy, adevărat Domn și acesta,
nu pentru că era conte, ci grație calității materialului
uman din care era alcătuit, din care a crescut și opera sa artistică. Castelan rezident la Bonțida, prefect de
Cluj, înainte de Primul Război, ministru de externe al
Ungariei, după aceea, diplomat, mediator împreună
cu Iuliu Maniu în relațiile româno-maghiare, dar
rămânând în posteritate în primul rând ca artist, scriitor, autor al capodoperei Erdélyi történet (Poveste
ardeleană), editat recent de I.C.R., în traducerea lui
Marius Tabacu, sub titlul Trilogia transilvană. Prin
prisma acestui roman monumental, aparținând „familiei operelor de asfințit” (p. 73), autorul ei este resuscitat într-un remarcabil portret literar. Întâmplător,
tocmai acum citesc și eu cartea (cale lungă, aproape
1500 de pagini!) și, prin curgerea fluvială, lentă, a
narațiunii, cumva ignorând timpul, îmi readuce în
amintire romanul Iosif și frații săi, al lui Thomas
Mann. Monumentalitatea cărții însă nu doar de aici
survine, ci și din tragismul inerent al tuturor operelor care surprind lumile ce se sting, precum și din anvergura de frescă a unei astfel de lumi, care aici este
nobilimea maghiară, în primul rând cea transilvană.
Miklós Bánffy, castelan de Bonțida, a avut două dureri: marginalizarea nobilimii din Ardeal, considerată
de către cea din Budapesta și Viena ca una de rang
provincial, și lipsa de responsabilitate a întregii nobilimi, acaparată de luxură, petreceri și mondenități,
fără a percepe iminența propriei disoluții. Peisajul
acesta e surprins de Marta Petreu într-o minuțioasă
analiză a romanului, în care identifică primul protagonist, pe Bálint Abády, ca fiind, de fapt, alter ego-ul
autorului, a cărui soluție „este una aristocratică și conservatoare, iar regretul lui este după Austro-Ungaria,
sfărâmată de Primul Război Mondial ca un pumn de
pământ uscat” (p. 68). Viziunea lui este una umanistă,
romanul e lipsit de agresivitate naționalistă și accente
xenofobe. Comentatoarea-analistă ține să precizeze că
relevează aceste adevăruri „nu din pedanterie, ci pentru că problema națională mai poate fi, încă, sensibilă
în Transilvania, căci traumele trecutului nu se vindecă
nici instantaneu, nici în timp scurt, ci numai în timp
îndelungat și cu o muncă educativă dusă în acest scop”
(p. 68). Iar un pas important într-o muncă educativă
eficientă, este și scoaterea din uitare a unor Domni de
talia lui Miklós Bánffy.
Cu Doamna Herta Müller și apoi cu Ștefan Agopian
și Mircea Cărtărescu, ajungem în a doua parte a cărții
și, brusc, într-o altă lume. Scriitori cu toții, născuți în
comunism, când apelativul tovarăș dislocase cuvântul
domn, care devenise prohibit, iar folosirea lui penalizată în varii feluri prevăzute în indexul terorismului
bolșevic. După 1989, cuvântul Domn revine „în forță”,
dar, odată cu deteriorarea educației, se pervertește rapid, cu sensuri improprii, - „domnul inculpat”, „doamna suspectă”, bunăoară - cum s-a întâmplat, de altfel, și
cu nobilul cuvânt prieten, care a început să denumească
eufemistic, cum ar veni, complicele sau concubinul.
Doamna Marta Petreu e interesată de personalitatea
Hertei Müller nu doar sub aspectul operei în sine, ci și
sub cel al detaliilor biografice care i-au determinat profilul aparte: mediul rural al copilăriei, familia dificilă, cu
un tată cu trecut „deochiat”, ca să folosesc o mai veche
zicere a autoarei, sechelele deportării mamei în Rusia
și ale deportărilor în Bărăgan, singura față a României,
cea securist-socialistă, pe care a cunoscut-o și i-a terorizat tinerețea. La care s-au adăugat și rezervele cu care
a fost receptată de anumite cercuri, după emigrare, în
principal, se pare, pentru că nu putuse trece sub tăcere
nici deriva nazistă a Germaniei. Scriind din rană ca
dintr-o călimară este titlul acestui eseu pe care autoarea îl lămurește, caracterizând, astfel, de fapt, întreaga operă a Hertei Müller: „Creația țâșnită din izvorul rănii este o reacție de apărare cunoscută [...] În cazul Hertei Müller, scrisul se naște mereu, ca la început,
dintr-o suferință” (p. 220-221). Toată frustrarea, teroarea, toate aspirațiile frânte, nedreptatea îndurată
sunt deversate cu o inefabilă, ireprimabilă aversiune
în textele sale, ca amprente stilistice și opțiuni narative: structura de rezistență a romanelor e formată
din istorioare „suculent-sordide”, din „istorii de viață
grotești”, cu personaje „detracate moral” (p. 235). *
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Nici schițele din Viața Românească,
scrise, în 1950, în colaborare cu prietenul
Francisc Munteanu, unul dintre favoriții
epocii, nici povestirile „înflorate” din
volumașul Baci Jurca nu prevesteau romanele Străinul (1955) și Setea (1958),
cele care l-au proiectat pe Titus Popovici
„în categoria autorilor excepționali”,
nelipsiți din entuziastele pomelnice ale
criticilor acelor ani (Oprea 1967 : 69).
Văzut, după colapsul comunismului
şi, consecutiv, după grăbita-i abjurare,
drept „un Procopius român” (cf. G. Dimisianu), duplicitarul Titus Popovici s-a
exprimat – prin asumare şi implicare –
ca un scriitor politic fruntaş, culegând,
însă, dincolo de privilegii, aprecieri contradictorii după dezicere, negându-şi,
cu furie satirică şi cinism, crezul politic
şi văzând în comunism un „avorton al
Istoriei”. Astfel, M. Zamfir, întrebându-se dacă „doar talentul e de-ajuns”?,
conchidea că prozatorul „nu avea nici
cea mai mică iluzie despre comunism”
(v. România literară, nr. 19/2005). Alţii, dimpotrivă, sunt convinşi că autorul
Străinului „s-a manifestat ca un comunist” (Nistor 2012 : 152). E drept, „năzdrăvăniile” tinereţii l-au costat. Liber
profesionist după interzicerea dreptului
la semnătură, trăieşte din expediente,
scrie pentru alţii (Jacob Popper, Silviu
Podină), dar volumul-broşură (Mecanicul şi alţi oameni de azi, 1951) va fi
trimis la topit. Povestirile, din 1955,
nu impresionează, trec chiar neobservate, dar marchează debutul editorial,
aducând în scenă „şantierişti”. „Borna”
cronologică (autoimpusă), divulgată
într-o însemnare confesivă, pregătind
Cartea de la Gura Zlata (1994), fusese, aşadar, deja încălcată. Peste un an,
la primul Congres al Scriitorilor din
RPR (1956), raportul lui Mihai Beniuc
anunţa că protagoniştii „noii literaturi”
sunt tot consacraţii: prin Sadoveanu şi
Camil Petrescu, prin „pana lor încercată”, „grăieşte viaţa”, sublinia raportorul.
Deşi „lămurit”, reeducat, un Sadoveanu,
cu aura scriitorului „vechi”, incapabil de
evoluţie, rămânea un model neviabil.
Încât, în regim de urgenţă, noii veniţi
vor rescrie istoria, asigurând ficţiunilor
de partid verosimilate prozastică şi eficacitate propagandistică. La douăzeci şi

cinci de ani, publicând romanul Străinul, Titus Popovici se anunţa ca o mare
speranţă a prozei româneşti; intrat iute
în manualele şcolare, devenise, aşadar,
un reper, prin producţiuni vitezist „clasicizate”, riscând a fi îngropat sub jetul
superlativelor şi provocând o previzibilă
„saturaţie”. Promiţând o carieră strălucitoare şi surclasând vedetele literare ale
anilor ’50, livrând romane „oportune”,
simetrice, rezolvând „corect” (ideologic)
problemele litigioase ale epocii.
Se ştie, Titus (Viorel) Popovici a manifestat un precoce şi declarat interes pentru factorul politic ca „formă modernă a
destinului”. Iar stilul său epic, pedalând
pe economism, „animare” şi adecvare, creând „iluzia de viaţă”, rimează cu
exigenţele literaturii cinematografice.
Compunând harnic scenarii pentru casele de filme, credincios realismului tradiţional, prozatorul răspundea „necesităţilor imediate”, scria sub presiunea
lor, era receptiv. Avea vocaţie de lider şi
era un scriitor angajat, devotat, apropiat de cercurile puterii, adresându-se
unui public, şi el, „în marş”. Politicul
era chiar vocaţia sa epică (observa Radu
Enescu). Critica timpului a îmbrăţişat
zgomotos clişeele ideologice, conflictul
de clasă estompând tensiunea morală;
maniheismul făcea ravagii, vizualizarea
turistică cerea un greu tribut. Om de
stânga, Titus Popovici reuşeşte, în acel
context, să fie mai puţin canonic, deşi
nu pare hărţuit de puzderia dilemelor
estetice sau deranjat de injoncţiunea
valorilor nespecifice. Cu mână încercată, sârguincios, el traversează în plină
glorie acei ani, virând apoi spre film.
„Uitat”, părelnic „pierdut pentru literatură” (nota Alex Ştefănescu), inventând
pretexte „nobile” (cf. Al. Oprea), ţinându-se departe de subtilele şi efemerele
combinaţii de culise (iscând zarvă), el
nu afişează spaima pentru excluderea
din topurile dâmboviţene. La intervale lungi reintră în atenţie, aşa cum s-a
întâmplat cu Moartea lui Ipu (1970) şi,
după seismul decembrist, prin Cutia de
ghete; ca să fim drepţi, Titus Popovici a
explicat, cu abilitate, conjunctura, interesat de ceea ce a numit, el însuşi, desacralizarea destinului. Pliat directivelor,
mişcându-se pe direcţia vectorului ideologic, prozatorul culege micile întâmplări şi urmăreşte – printr-un stil comportamentist – efectele marilor seisme
socio-politice, provocând, prin rupturile istorice, o deviere de la destin. Ar fi
o injustiţie, credem, să-l considerăm un
scriitor „expirat”, uitat, mai ales că va
urma – necesar şi inevitabil – un timp
al reevaluărilor calme.
Străinul se ivea în acea vreme tulbure
a prefacerilor sociale, anunţând „drumuri noi”. Licean inconformist, războindu-se cu „regulile stupide”, Andrei
Sabin, un alter-ego al autorului, traversează – sub un titlu camusian (dar
Camus, atunci, îi era necunoscut prozatorului nostru) – criza adolescentină. El
este adolescentul rebel, care se răfuieşte
cu spiritul burghez: contaminat, am putea spune, de „experienţa huliganică”,
căzând din paradisul inocenţei, dorindu-se – cu sinceritate – un erou justiţiar, într-un context de laşitate generalizată, acceptând jocul duplicitar. Dacă
ne gândim bine, aceasta ar putea fi chiar

* Este un realism simbolic, spune doamna Marta
Petreu, care se constituie „într-o parabolă despre statul
totalitar și prizonierii lui” (p. 235). Statul totalitar este
România, iar în fervoarea sa defulatorie, Herta Müller
generalizează excesiv. Prilej, și de data aceasta pentru Marta Petreu, ca recunoscând excelența literară a
acestei opere, dar neinhibată de Nobelul autoarei, să-și
exprime cu eleganță rezervele asupra unor „hiperbole
coșmarești” nu tocmai bine găsite. Iar ca o privire pe
care o consider concluzivă, „Autoarea vorbește mai rar
și mai puțin convingător despre ceea ce a scăpat ideologiei de partid și supravegherii Securității; pesemne
că talentul ei – mâna ei de om și de scriitor – este mai
tare când lucrează în tonuri de negru” (p. 237).
Doamna Marta Petreu și-a dispus eseurile din acest
volum, după criterii care-mi scapă, în altă ordine decât
cea în care le-am abordat aici. Astfel, cel intitulat Agopian, între magia imaginației și deșertăciunea lumii,

obsesia întregii recolte literare a lui Titus Popovici, „confiscat” problematic de
condiţia individului în circumstanţele
unei istorii viclene, de cunoaşterea de
sine şi libertatea opţiunii. Apetitul pentru frescă (cerând molcomirea naraţiunii) intră în conflict cu ritmul precipitat
al evenimentelor, pe fundalul neliniştilor omului modern. Fronda, romantismul revoluţionar alungă – parcă – metafizica, nu îngăduie reveria. Andrei era
un caz şi căutările lui exprimă drama
intelectualului tânăr, inadaptabil, încercând să nu-şi trăiască viaţa oricum,
descoperindu-şi, prin zbateri lăuntrice,
posibilităţile, radicalizându-se. În ediţia
revizuită, din 1972, Sabin, un erou eliadesc, un singuratic orgolios, visând să
schimbe lumea, devine ziarist.
Intrând în atmosfera epocii, Titus Popovici se dovedeşte un excelent pictor
de medii. Proiectând o dramă individuală pe acest fundal al anilor războiului
(aglomerând personaje problematice şi
secţionând diverse medii), el îşi exercită
şi verva satirică. Secretul stă în raportul
ironic pe care destinul, „prins” în capcana unei Istorii concrete, convulsionate,
îl stabileşte cu aspiraţiile, sancţionând
falimentul iluzilor. „Setea ancestrală”
de pământ, indecizia celor care „se fac”
(într-un moment de răscruce, spulberând „înţelesurile consacrate ale existenţei”), opţiunea, în fine, se leagă, toate, de speranţă. Şi „rânduiala” pe care o
visează moţoganii (frământaţi de drama
pământului) şi adevărul pe care îl vânează Suslănescu, şi nonviolenţa unei
„familii spirituale” (pater familias fiind
Găvrila Ursului), chiar şi zbuciumul ţăranului „lămurit”, Mitru Moţ, (un Ion în
alt moment istoric) ţin de utopiile personajelor. Setea dezvăluia tocmai ispita monumentalului, un tact rebrenian
prezidează scrisul, dincolo de intenţiile
ilustrative. „Bâjbâiala fără rost” a celor
din Lunca, pictura gloatei învălmăşite,
patima achizitivă, crizele de autoritate, etica severă şi morala veche (coborând, negreşit, din lumea ardelenească)
conferă verosimilitate. Titus Popovici
îşi urmăreşte eroii fără încrâncenare.
Chiar cu o ironie înţelegătoare (cum
nota Eugen Simion), în prelungirea prozei „obiective” ardeleneşti, personajele,
râvnind la exponenţialitate, dobândind
„caracterele clasei”. Dar Setea, roman
bine cotat oficial, carte „de actualitate”
(S. Damian, 1958), primind Premiul
de Stat, apărea în plină colectivizare.
Iată ciudatul paradox sau, mai exact,
flagranta „nepotrivire” (Nistor 2012 :
158), Setea, o reuşită frescă a satului ardelean, vorbind despre împroprietărire
în contextul în care asistam la „epopeea
colectivizării”. Promisul roman „epopeic”, anunţat în 1977, nu s-a mai născut,
dar Titus Popovici recunoştea că se consuma o dramă istorică, ţărănimea devenind „altceva”. Iar scriitorul, căutând un
„răspuns estetic”, a înţeles că amânarea
sine die ar fi rezolvarea problemei, evitând a subscrie unui „neadevăr istoric”.
Pe care, inevitabil, exegeţii l-au denunţat retro, numind „falsa psihologie de
clasă” (Simion 1989 : 139) sau „ficţiunea
sociologică şi psihologică” (Manolescu
2008 : 981), respectând, desigur, schema bătătorită a realismului socialist
(nou / vechi; confruntare / clarificare).

mi se pare că ar fi mai bine plasat în finalul volumului, împreună cu Alesul, dedicat lui Mircea Cărtărescu.
Amândouă, urmate de câte un interviu cu autorii, sunt
de fapt niște incursiuni tehnice în romanele celor doi,
văzuți ca manieriști „în sensul tipologic și major al
termenului” (p. 271), cu un „Stil de o rară strălucire”
(p. 188) sau cu „Imagini superb-înfricoșătoare de o
splendoare literară rară” (p. 265).
Splendori și performanțe în fază postmodernistă,
brumate de răul veacului, de un „sever nihilism” (p.
201), de mizerie, precaritate și „o viziune angoasată și
angoasantă” (p. 204) – la Agopian sau, la Cărtărescu,
de „...zona cea mai sumbră, soioasă, marginală și
alienată a cotidianității românești din anii 1980”, dar
și de o „structură de mistic”, care „dă obsesiv târcoale
în toată creația lui prozastică problemei mistice” (p.
257), rostindu-și „protestul metafizic contra răului și
suferinței” (p. 261). Cu excepția unei aluzii la copilăria
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Tipologiile de bază se regăsesc, viziunea maniheică împarte satul Lunca în
două tabere; o încăierare ce părea inevitabilă va fi curmată de vocea mustrătoare a convertitului Mitru Moţ, potolind,
cu „fermitate partinică”, zicea tot S.
Damian, „moţoganii”. Ajuns la înţelegerea politică a evenimentelor, Mitru Moţ
apare ca „un Mitrea Cocor cu mai multă
viaţă interioară”, observa Eugen Simion.
Impresionează, însă, statuara Ana Moţ,
inflexibil personaj „slavician”, un simbol
al lumii vechi, pe gustul moraliştilor ardeleni; sau, în viziunea lui D. Micu, „un
Ion în variantă feminină” (Micu 2000
: 471). Cuplul Teodorescu-Suslănescu,
simetrizat, exprimă forţele în conflict.
Primul, căpitan în rezervă, întors de pe
front, luminat politic, reprezintă omul
nou într-o nouă lume; deşi simte „vânt
de înnoire”, profesorul de istorie Suslănescu rămâne retractil şi temător, dezorientat, indecis. În pofida infuziei de
autenticitate, constrângerile realismului socialist se simt. Dihotomia pozitiv
/ negativ îşi cere tributul, aducând în
scenă, odată cu precipitarea evenimentelor, „personaje juste şi artificiale” (Simion 1989 : 138). Alături, să recunoaştem, de memorabilele pagini consacrate
intelighenţiei ardeleneşti din micul oraş
transilvan sau cele dedicate lumii ţărăneşti, de un descriptivism care impune
prin firesc. Totuşi, C. Regman vedea în
Setea „un roman eroi-comic”, subliniind „vocaţia sarcastică şi caricaturală”.
O binevoitoare ironie, pe fundalul
dramatic, se adânceşte în povestirea
Moartea lui Ipu. Aici, un om „de nimic”,
slab de minte, un inocent (Ipu fiind „nebunul satului”) era sacrificat; i se cere să
renunţe la viaţă pentru a salva alte vieţi
(satul este sub ocupaţie germană). Jocul e împins în farsă; dilatarea realităţii
(din unghiul naratorului infantil), repetiţia înmormântării, tocmeala pentru
un „pământ bun” vorbesc despre „războaiele” inocenţei. Ipu, plătind pentru
neamţul ucis, având „cinstea” de a salva
satul, este victima laşităţii celorlalţi, al
nevolnicilor, străini de vocaţia eroicului. Sancţiunea adolescentului („micul
Napoleon”) se desfăşoară pe scenariul
unei reverii puberale, plonjând în ludic şi fantastic, maturizându-l brusc, în
timp ce Ipu, salvat prin jocul întâmplărilor, recade în vechea condiţie.
n Continuare în pagina 6

lui Agopian „petrecută în lumea magic-sordidă,
poate numai magic-pestriță, a Căii Moșilor” (p. 207),
doamna Marta Petreu nu interferează analiza literară
cu împrejurările biografice ale autorilor, ca în cazul
Hertei Müller. Din comentariul literar, însă, devine
evident că acești trei scriitori aparțin unei cu totul
alte lumi decât Domnii și Doamnele din prima parte
a cărții. Fie și dacă am ține seama de un singur detaliu
pierdut în context: cuvinte ca morbid, sordid, nihilism,
trăncăneală, soios sunt de negăsit în prima ei parte.
Unde, în schimb, apare într-un anumit loc, cuvântul
sublim. Va fi spunând și un astfel de detaliu câte ceva
despre falia dintre cele două lumi...
_______________
1
Marta
2

Petreu, Domni și Doamne, Iași, Polirom, 2020.
Marin Diaconu și Anca Sîrghie, Radu Stanca. Profil
spiritual. Cuvânt înainte de Eugen Simion, București.
Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2015.
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Furiile justiţiare, „fantasia”, aventurile
imaginaţiei se consumă în gol; mai apăsat decât în alte ocazii, scriitorul anulează, astfel, constrângerile realismului prin
farsă, declanşând mecanismul parodic.
Vechile sale căutări, încercând a afla un
„răspuns estetic” transformărilor pe care
le suporta ţărănimea, a revoltei celor inactivi (revoluţionari „de bibliotecă”) suportă şocul unei sentinţe, rostită de copilul-acuzator: condamnarea la moarte!
În fond, Cutia de ghete (1990) era tot
„cronica unei morţi anunţate”. Un roman satiric, „o povestire banală” (zice
autorul), aducând în scenă, fireşte, un
personaj banal. O depoziţie, cu necesarul coeficient de caragialism al societăţii noastre, fiindcă altfel – suntem
preveniţi – nimeni nu va crede că aşa
ceva a fost posibil! Societatea noastră
comunistă, un hibrid între stalinism şi
caragialism (cum anunţa Belu Zilber),
ar ţinti rizibilul dacă situaţia n-ar fi fost
chiar tragică! Despre acest moment al
speranţelor înşelate (fără a mai fi vorba
despre o revoltă juvenilă ca la Andrei
Sabin, trecând de la romantismul „gol”
la implicarea revoluționară forțată, fără
a restrânge biograficul la spiritual şi fără
a mai recurge la salvatoarea „trăire în
interstiţii”, sfidând prescripţiile epocii),
raportează romanul lui Titus Popovici.
El vine într-un moment de năucitoare
schimbare a perspectivei, provocând o
„descumpănire referenţială” (cf. M. Papahagi). Literatura nu mai înlocuieşte
discursul politic şi nu ascultă, cu sfioşenie, terorizată de „nevroza publicării”,
de „indicaţii”, supusă forţei modelelor,
cochetând cu esopismul. Anecdotica lui
e culeasă din imediata noastră vecinătate, din „deşertul agreabil” de care ne-am
despărţit. Sunt „amintiri bolnave”, de o
obligatorie platitudine, dintr-un context
al „siguranţei” (când totul era programat
şi prevăzut, minus sfârşitul lamentabil al
dictaturii bicefale!). Romanul vrea să fie
istoria unui atentat (doar gândit), „cel
mai iubit fiu al poporului” fiind, de fapt,
„cel mai omorât conducător”. După cum
protagonistul, un mărunt funcţionar, se
iluzionează cu putinţa saltului de la condiţia modestă de „fiinţă inconsistentă”,
invizibilă, la cea de salvator al patriei,
purtând o nobilă povară: misiunea de
a-l omorî pe cel Mare, pentru a îndulci
existenţa celui mic, copilul aşteptat. Ion
Popescu, eroul nostru (e vorba, desigur,
de un eroism invers) traversează o istorie abreviată şi îşi ia în serios rolul: aduce propria-i banalitate la perfecţiune şi
începe, în vederea atentatului la care
visează, un conştiincios antrenament.
Dar când el devine posibil, totul cade
în farsă. Iar călătoria în tramvaiul îngheţat („cu fetiţa”, Loredana – cea fără
noroc – fiind adăpostită, moartă, într-un minuscul sicriu: cutia de ghete)
prilejuieşte prozatorului notaţii acide,
accente sarcastice şi repetiţii (stânjenitoare, pe alocuri).
Să amintim şi delirul verbal (fireşte,
voit) al romanului. Tiranica limbă de
lemn e prea la îndemână şi Titus Popovici, neferindu-se de excese, vrea să reconstituie epoca, aducând în prim-plan,
cu toate riscurile, limbajul ei. Colecţia
de clişee, repertoriul automatismelor
se insinuează, pilotând sărăcuţul epic,
în pofida distanţei sarcastice şi a dialogurilor şarjate. Curiosul experiment,
aproape imprevizibil la un autor care se
nutrea cu sevele realismului tradiţional,
trage după sine multe păcate, dintre
care – nu chiar ultimul – ar fi cel al supralicitării. Ascuns în spatele lozincilor

(care strivesc, deformează, nivelează),
personajul înseriat rămâne prizonierul propriei sale condiţii, confiscat de
această maree verbală, asigurându-i
„reducţia la anonimat”.
Ca scriitor, Titus Popovici, reamintim,
n-a iubit revoluţiile formale; tot bătrânul realism rămâne salvator, paginile
sale adăpostind „o reflecţie partizană”.
El scria în replică şi înţelegea că „politi-

ca este destinul modern”. Cu acest crez
la îndemână, cel sanctificat cândva de
manual, reproşând chiar reacţiile „prea
favorabile” (cum aflăm dintr-un interviu
din Flacăra de altădată), revenea spectaculos. Reînnoadă Cutia de ghete firul
marilor succese de altădată? Sunt scenariile lui Titus Popovici, cu atâtea personaje navetiste (trecând de la un titlu
la altul), tot atâtea romane sacrificate?
Greu de spus. Important e că scriitorul
n-a făcut din aşa-zisa uitare o obsesie
necreatoare. Şi aşteaptă, pentru o justă
evaluare, o altă meteorologie a recepţiei,
în care calmul judicativ nu va îmbrăţişa
frenetic dureroasele polarizări politice
(excomunicând, regretabil, atâtea valori
în numele unui păgubitor maniheism).
Dar, repetăm, Titus Popovici rămâne
foarte îndatorat conjuncturii. Purtând
greul păcat de a fi produs „romane false scrise cu talent” (Ștefănescu 2005 :
285). Adică, respectând schemele psihologiei de clasă, propunând – în numele
viziunii partinice – rezolvări „corecte”,
oferind scrieri veridice, fiind eficace
(constata Eugen Negrici) „în plan propagandistic”. Încarnând, astfel, abstracţiunile ideologice, insuflând viaţă utopiei.
Marea problemă a posterităţii sale
rămâne, însă, credibilitatea. În Cartea
de la Gura Zlata, un jurnal croit într-o
„singurătate voită”, prozatorul-coseur
încerca să ne asigure că nu poate minţi. La relectură, cărţile sale impun prin
siguranţa tonului, pictura de medii, detaliile lingvistice ori gestuale, priceperea de a construi epic pe spaţii întinse
etc. După cum, maniheismul tipologic
şi impostura istorică grevează şi falsifică
demersul celui care obţinea, după o audienţă, „dezlegare de semnătură” de la
Dej. Dar tot el, ca „bun tehnician epic”
(cf. Marian Popa) dădea tonul rescrierii Istoriei. Poate că anumite personaje
(cazul şovăielnicului Sandu Suslănescu,
tratat ironic) s-ar recalibra, noii lectori
refuzând / necunoscând presiunea reţetarului epocii (conflictualizare, conformizare), descoperind o undă de tragism
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acolo unde autorul blama grosier intelectualismul burghez.
În pofida depoziţiilor, nu puţine, sinceritatea lui Titus Popovici, scriitor de
curte, „unul dintre permanenţi” (Popa
2001 : 220), rămâne îndoielnică. N-am
putea crede, de pildă, că el a intrat în
nomenclatură („abonat” fiind la un loc
în CC) doar pentru a se documenta,
„descoperind” târziu totalitarismul primitiv. Bănuind că va fi privit cu suspiciune, scriitorul însuşi, resemnat, părea
a fi de acord că efortul său scriitoricesc
se va dovedi „o trudă inutilă”. Totuşi,
dispariţia sa neaşteptată, chiar dubioasă (29 noiembrie 1994) a precipitat
recuperarea unor manuscrise, în zodia
revizuirilor (morale, îndeosebi) şi a exploziei literaturii-documentar, cu iz memorialistic. Disciplina dezordinii (1998)
reconstituia alert, pe un ton persiflant,
un tablou coşmaresc şi atmosfera plenarelor de altădată, când timpul era
„dizolvat” iar mâinile „se ridică şi se lasă
automat”, însoţind rafalele de aplauze,
scandări, ovaţii. Promisele dezvăluiri
se restrâng la acest prim volum, developând portrete şi destine (cazul „tovarăşului Haş”), aflând în fostul membru
al CC un sarcastic cronicar al epocii,
ridiculizând delirul propagandistic, festivismul ceauşist şi folosind el însuşi,
excesiv, limbajul de lemn, împins în
sordid şi grotesc. Cartierul Primăverii
(Cap sau pajură) apărea în acelaşi an,
fiind un roman cu cheie. În „pelimetrul”
faimosului cartier, Titus Popovici dezvoltă caricatural o anecdotică ţinând de
folclorul politic, de teme tabuizate, oferind detalii picante. Întâmpinată cu entuziasm de Alex Ştefănescu, această povestire „lălăită”, „demult gândită” (cum
ne asigura prozatorul în diverse ocazii),
se vădeşte o satiră căznită (cf. Marian
Popa), blamând – prin revărsarea de
lavă verbală – impostura, cinismul, primitivismul comunismului real.
Pe scurt, liderul partidului unic, Vasile Vasiliu Roşioriidăvede-Lică (alias Gh.
Gheorghiu-Dej), constatând că ar trebui
„să eziste mai multe forţe” cere lui Costache Bălănuţă, fost politician burghez,
să puie „pă picioare” un partid de opoziţie. Dincolo de intruziunile auctoriale,
şi ele în exces, satira lui Titus Popovici
se dezlănţuie cu furie (constata tot Alex
Ştefănescu), trezind serioase şi îndreptăţite rezerve în privinţa credibilităţii.
Dacă, sub un titlu camusian, e drept fără
nici o tangenţă cu abulicul Meursault,
„străinul”-rebel Andrei Sabin, un inadaptabil, intrând, în versiunea revizuită,
în tagma „dumiriţilor”, îngăduia prozatorului o acumulare de evenimente, cu
inserţii autobiografice, pe calc partinic
(falsificând perspectiva), nici Setea, ca
roman al reformei agrare, construit pe
tiparul circularităţii, cu tabere în conflict, ajungând – prin Mitru Moţ – la
înţelegerea necesităţii istorice şi, cu atât
mai mult, parabola din Moartea lui Ipu
nu evită bluff-ul, „sacrificatul” Ciupe Teodor asistând la o repetiţie a ceremoniei. Şi, mai grav, mistificând Istoria.
Cât priveşte producţia postdecembristă, cu numeroase inserţii memorialistice, simţindu-se „cu musca pe căciulă”,
Titus Popovici (un boier roşu) dovedeşte curajul post-festum al unui profitor
al vechiului regim, satira sa politică punându-l într-o „postură etică jenantă”
(Cristea-Enache, 2001 : 128). Sunt cărţi
„semiautobiografice”, „perverse”, lăudate, spuneam, de Alex Ştefănescu, cel
care vedea în Titus Popovici adevăratul
cronicar al epocii, recunoaşterea acestui statut – zicea criticul – întârziind
nepermis. Dar o precizare se impune:
titlurile din recolta ultimă, postumă, au
apărut la editura Maşina de scris, păstorită, se ştie, chiar de Domniţa şi Alex
Ştefănescu. Nu putem ignora siguranţa
prozastică, ochiul cinematografic scanând gesturile expresive, apetitul pentru vizualizare etc. Memorialist, dramaturg (v. Passacaglia, în 1960; Puterea
şi adevărul, 1973, scenarizată filmic),
îngrijindu-se în ultimii ani de o revistăhobby (Vânătorul şi pescarul sportiv),
evadând, sadovenian, în lungi partide

de vânătoare şi pescuit, cochetând –
ca scenarist – cu o filmografie bănoasă, bucurându-se de o înaltă protecţie,
Titus Popovici părea „pierdut” pentru
literatură. Comme-back-ul său, deşi
spectaculos, lasă un gust amar. Un „aliniat”, aşadar, vituperând când apărea
brebaniana Bunavestire, retras apoi într-o „singurătate voită”, anunţându-ne
duplicitar că, epicizând, cu har evident,
nu putea depăşi pragul anilor ’45-’46.
Promiţătorul, la start, Titus Popovici,
plonjând, în final, în caricatural, impunea, în plin stahanovism literar, alături
de alţii, observa N. Manolescu, miturile
începutului regimului comunist la noi,
falsificând şi apoi rescriind, în alt chip,
şarjat, istoria. Cu observaţia că, prin veridicitate, senzaţia de minciună şi fals
istoric se estompează, constata E. Negrici. După unii doar „talent mediocru”,
Titus Popovici încearcă restitutiv-demitizant, portretizând savuros, livrând detalii picante din folclorul politic, „desfiinţând” prin grotesc etc., să răzbune
compromisurile eului biografic. Chiar
dacă pionieratul său prozastic, rescriind
Istoria, oferea „un certificat de naştere
fals” comunismului românesc (Manolescu 2008 : 979), chiar dacă, sacrificând alte posibile romane, s-a ilustrat
cu hărnicie în „patriotismul monumental”, retribuit în consecinţă (film istoric,
serialul TV Lumini şi umbre, în 18 episoade, eroi justiţiari, scenarist de mare
succes), n-am putea subscrie propriei
opinii, după care scrisul unui ins tobă
de întâmplări (situaţii, momente, profiluri), acum „desecretizate”, ar fi „o trudă
inutilă”. Răfuiala sa cu nomenklatura,
după ce s-a bucurat de mari onoruri şi
înlesniri, trasă, cu ferocitate satirică, în
registru grotesc, lasă, însă, un gust amar,
moraliceşte judecând. Dar scriitorul ne
prevenise: cărţi din categoria artei pure
nu ştia să scrie! În pofida naturii ardente
(temperamental vorbind), primele cărți

au „lustru clasic” (Oprea 1967 : 73), vădind sobrietate și calm epic. Oricum, el
a tratat „printre cei dintâi” marile evenimente, ispitit de frescomanie, cultivând
apolinismul ca mască, șarjând violent în
ultimele titluri.
Note:
* Cristea-Enache (2001): Daniel CristeaEnache, O carte perversă, în Concert de
deschidere, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
* Manolescu (2008): Nicolae Manolescu,
Istoria critică a literaturii române. 5 secole
de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti.
* Micu (2000): Dumitru Micu, Istoria literaturii române de la creaţia populară la
postmodernism, Editura Saeculum I.O., Bucureşti.
* Nistor (2012): Viorel Nistor, Puterea sau
adevărul, în Pactul ficţional şi istoria. Repere ale romanului politic românesc postbelic,
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
* Oprea (1967): Al. Oprea, Titus Popovici,
în Mișcarea prozei, Editura pentru literatură, București.
* Popa (2001): Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. II,
Fundaţia Luceafărul, Bucureşti.
* Simion (1989): Eugen Simion, Scriitori
români de azi, IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti.
* Ștefănescu (2005): Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane (19412000), Editura Maşina de scris, Bucureşti.
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Campionul unei arte
în plină emergență

Apariția primei Istorii a benzii desenate românești
în 1992, grație pasiunii și talentului de istoric cultural
al lui Dodo Niță, pare să fi trecut aproape neobservată.
Nu s-a bucurat de o receptare pe măsura importanței
sale nici Dicționarul benzii desenate din România
(1996), elaborat în atelierul aceluiași autor. Cu toate
acestea, publicarea de către tenacele expert în materie,
împreună cu Alexandru Ciubotariu, autor de B.D.-uri
și grafician profesionist, a Istoriei benzii desenate în
România. 1891 – 2010 (București, Ed. Vellant, 2010,
270 p.), deși a constituit un eveniment ce nu mai putea
fi trecut cu vederea, nu a stârnit reacțiile îndreptățite.
Prima dintre acestea – și poate cea mai legitimă –
putea fi formularea întrebării: ce drept de cetate are
în cultura română banda desenată? În cazul fericit al
formulării unei asemenea interogații, lucrurile ar fi
stat ca la concursurile televizate puse de americani sub
semnul titlului Jeopardy, căci acolo provocarea este să
găsești întrebarea potrivită cu răspunsul afișat. Exact
după acest tipic, răspunsul sta sub ochii curioșilor în
forma recapitulării erudite și, totodată, atractive a celor
peste o sută de ani de bandă desenată românească.
Sinteza lui Dodo Niță și a lui Alexandru Ciubotariu
este, practic, actul afirmării conștiinței de sine al unui
gen artistic românesc cu un trecut deja notabil, chiar
dacă insuficient discutat la nivel savant. În paginile
ei, defilarea numelor și a produselor de gen bucură și
uimește, stârnind o legitimă curiozitate retrospectivă
și, nu o dată, amintiri dragi. Dincolo însă de reacțiile
emoționale și nostalgice, B.D.-ul devine astfel o artă la
intersecția desenului artistic cu literatura. Și chiar dacă
printre muzele Greciei antice nu se regăsește și muza
sa – cum nu sunt prezente nici muza fotografiei și a
filmului artistic, nici a desenului animat, nici a clipului
muzical, nici a muzicii electronice, nici a jocurilor
video și din spațiul virtual, semn că ultimul secol tinde
să dubleze panteonul artistic tradițional, dublându-i
artele și necesitând reelaborări teoretice –, genul nu
mai poate fi tratat superficial sau snob, trimițându-l în
marginalitate și către subcultură.
Suntem deja în posesia unui patrimoniu consistent
de valori în domeniu, iar numele unora dintre
clasicii lui se regăsesc printre cele cărora, credincios
zodiei sale, Dodo Niță le-a dedicat monografii (Livia
Rusz, Puiu Manu, Burschi, Sandu Florea). Mai mult
decât atât, în prezent România „exportă” produse
culturale aparținând domeniului, prin nume sonore
precum cele ale lui Adrian Barbu, Maria și Ileana
Surducan ș.a., fiind prezentă, prin asemenea artiști

capricorn
iluștri, pe piețele de carte specializate, în edituri
franceze ori anglo-saxone.
Odată cu Istoria benzii desenate în România.
1891 – 2010, B.D. de la noi a părăsit și subterana, și
cartierele mărginașe, depășind și limitele de vârstă
cărora în mod curent le era arondată (copilărie și
adolescență). Ea s-a autonomizat deplin, cu genuri
și subgenuri, cu specii și cu tipuri proprii, și este de
crezut că vitalitatea ei deosebită, afirmată viguros
de multă vreme, nu se va atenua nici în viitor. Prin
apariția așa-numitelor romane grafice, genul și-a
adjudecat și formula creației de lung parcurs și de
mare relief cantitativ, semn că vocația epicului, voluptatea de a crea personaje memorabile și capacitatea
de a exprima contexte, peripeții și chiar complicații
metafizice în perimetrul obligatoriu al cadrelor
ce dau consistență paginii se pot exprima viabil și
prin exploatarea sistematică, în corelație intimă, a
raportului dintre cuvântul scris și grafică.
A trecut, de la apariția cărții lui Dodo Niță și a lui
Alexandru Ciubotariu, un număr semnificativ de
ani și astăzi se poate constata, nu fără uimire că, în
pofida meritoriilor eforturi organizatorice care includ
saloanele constănțene ale B.D. și evenimente de mare
semnificație – precum expoziţia găzduită de Centrul
Belgian al Benzii Desenate din Bruxelles și realizată
în colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles
dedicată celor 77 de ani de bandă desenată române din
26 octombrie 2011 şi 20 mai 2012, cu circa 100.000
de vizitatori – criticii și teoreticienii vizualului și ai
literaturii nu par să se fi interesat de problema noii

formule artistice și nici nu și-au disputat-o pentru
propriile domenii. Este o lentoare care nu poate stârni
prea multă uimire celor care au înregistrat ezitările
esteticienilor în fața acestui domeniu și preferința
criticilor plasticii actuale pentru forme recente mai
puțin populare (happening, performance), precum și
dificila mobilizare a criticilor și teoreticienilor literari
specializați pe comentarea prozei. Ultimii, cel puțin, ar
fi putut găsi în B.D.-uri dezvoltări extrem de interesante
ale artei dialogului și modalități de caracterizare și de
definire a personajelor romanești prin fizionomie,
acțiune și replici, de nu cumva și prin ambianță.
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Desen realizat de
Flavio Luiz Nogueira, Brazilia
Se poate, desigur, continua și pe mai departe tot
inert, scorțos și strâmbând din nas, dar o asemenea
atitudine nu ar semnala o „trădare” din partea
criticii (sintagma îi aparține lui Nicolae Breban
care a aplicat-o însă altui domeniu de referință,
mai tradițional, după ce a reinterpretat o expresie
celebră a lui Julien Benda).
Într-un interviu acordat ziarului Adevărul,
Dodo Niță trecea în revistă câteva nume de autori
prestigioși interesați de B.D. „Adrian Cioroianu este
un mare colecţionar de B.D. Apoi, Horia-Roman
Patapievici, care a fost primul intelectual care şi-a
declarat public pasiunea pentru banda desenată, în
1991 sau 1992. Mai este Teodor Baconschi, care a scris
şi-n Dilema veche despre asta. Vorbim de generaţia
născută în anii 1970, dintre care mulţi scriitori au
fost apropiaţi ai B.D.-ului. Îmi aduc aminte şi de
fraţii Florian, care au scris Băiuţeii, Ion Manolescu,
Ioan Stanomir şi alţii. De toţi am aflat citindu-le
cărţile. Ion Manolescu, de altfel, este primul care a
scris o carte de critică a benzii desenate, se numeşte
Benzile desenate şi canonul postmodern”.
Dodo Niţă a început să scrie despre B.D.-urile
românești din anul 1988. A semnat, singur sau în
colaborare, mai multe cărţi despre acest fenomen,
printre ele numărându-se monografiile de autor
Livia Rusz, Puiu Manu, Burschi, Sandu Florea, dar
și instrumente enciclopedice, generale, precum
Dicţionarul Benzii Desenate din România (2005)
sau Istoria Benzii Desenate Româneşti (2010).
Unele cărţi şi studii ale sale au fost traduse în
franceză şi maghiară. Dodo Niţă organizează de peste
două decenii la Constanţa Salonul Internaţional de
Bandă Desenată, precum şi alte saloane şi expoziţii
de benzi desenate, nu numai în România, ci şi
în Franţa, Belgia, Portugalia, Italia, Luxemburg,
Ungaria etc. Pentru activitatea sa de promovare
a francofoniei în România (şi) prin intermediul
benzilor desenate a primit titlul de Cavaler al
Ordinului Les Palmes Académiques, decernat de
Primul Ministru al Franţei în 2001, precum şi titlul
de Cavaler al Ordinului Léopold II, decernat de
Ministrul Afacerilor Externe din Belgia, în 2006.
Un eveniment marcant a fost expoziţia găzduită
de Centrul Belgian al Benzii Desenate din Bruxelles.
Desfășurată între 26 octombrie 2011 şi 20 mai 2012
și realizată în colaborare cu Institutul Cultural
Român Bruxelles, ea a fost dedicată celor 77 de ani de
bandă desenată românească și a beneficiat de circa
100.000 de vizitatori. Alexandru Ciubotariu a făcut
o selecţie de peste 50 ilustraţii şi planşe originale.
La vernisaj a fost prezent şi Dodo Niţă, preşedintele
Asociației Bedefililor – adică a iubitorilor de B.D.,
nu a creatorilor – din România. Într-o succintă și
alegră prezentare a acestuia, istoria genului îndrăgit
sună astfel: „Printre primele benzi desenate care au
apărut au fost cele din 1820, realizate de un pedagog
elveţian. Acesta era bun prieten cu Goethe, care l-a şi
îndemnat să îşi publice creaţiile într-un volum. Mai
târziu, în 1896, în Statele Unite apare Yellow Kid
(Puştiul Galben), fiindcă aceasta era culoarea hârtiei
pe care se tipăreau ziarele la acea vreme. Este primul
personaj de bandă desenată recurent. Prin anii ‘30
au apărut supereroii, creaţi de doi autori evrei, ca o
reacţie împotriva nazismului: Superman, apoi Stan
Lee, care i-a creat pe Spiderman şi, mai târziu, pe
X Man, continuând apoi cu Cei Patru Fantastici şi
aşa mai departe. În Belgia apărea, în 1929, Tintin,
care este personajul cel mai tradus din toată lumea,
autorul lui devenind aproape miliardar din benzi
desenate. Foarte aproape de Tintin este Asterix şi
Obelix. Acestea două îşi dispută întâietatea la nivel
european. Mare parte din personajele animate pe
care le cunoaştem astăzi au fost prima dată benzi
desenate, apoi desene animate, apoi filme”.
Deși în ultimii ani au apărut mai multe cărți de teorie
a BD, semnate de Ion Manolescu, Ioan Stanomir,
Mircea Mihăieș și Gelu Teampău, Dodo Niță rămâne
probabil cel mai consecvent autor român preocupat
de temă și de evoluțiile de la noi în acest domeniu.

proza
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n Continuare din numărul trecut
În pădurile de aici sunt sute de omuleţi cu care m-am
înţeles foarte bine. Mergi pe o potecă îngustă către
vârful muntelui. Cred că dincolo de munte e altă ţară
pe care n-o cunosc. Dai de multe găuri în pământul
pietros unde omuleţii pădurii îşi au culcuşurile. Nu
e voie să-i stânjeneşti. Se supără foarte tare. Dacă te
întâlneşti cu ei, mai târziu ai mare noroc. Poate aşa au
păţit fraţii mei când au plecat în lume. Nu ştiu.
În Herina sunt câteva fete bătrâne. Aşa am auzit.
Toantele alea care nu se pot mărita că nu le vrea nici un
bărbat trebuie să se ducă la o cicoare şi să aştepte să vină
o goangă cu pui. Dacă omori goanga aia şi te gândeşti
la un bărbat, acela însurat sau flăcău, vine şi ia toanta.
Rusca mi-a povestit de una din asta, o toantă de la
munte şi cantorul din Herina. Toanta ducea lapte la
spital unde Cantorul aştepta să-i nască femeia. Aia a
murit şi toanta i-a zis: „Nu te supăra, domnule Cantor, că s-a dus ea şi ţi-oi fi eu femeie”. După trei luni
s-au luat la popă. Când a născut toanta din munte
i-a spus Cantorului că a făcut ceva cu o cicoare şi cu
o goangă ca să-i fie nevastă. De atunci, omul n-a mai
avut-o la suflet. A rămas cu ea, că nu se puteau desface
căsătoriile Cantorilor. Când o privea i se părea urâtă şi
cu un început de mustaţă.
Tatăl Katharinei e tăietorul de lemne. După ce l-am
reparat la pielea spatelui vroia să mă prindă în pădure.
Fugeam foarte repede. Mă ascundeam după copaci. Cu cizmele lui grele nu putea să facă mare lucru.
Striga: „Hei, hei, stai că nu-ţi fac nimic.” Când l-am
auzit am ştiut că nu era mut. Bănuiam ce vrea de la
mine şi n-am lăsat după el. Apoi, am zis că vreau sa
aflu cum e cu un bărbat. Tăietorul de lemne m-a privit
uimit. Eram desculţă, aveam o rochiţă pe mine. Mi-am
cusut-o singură dintr-o basma veche. M-a mângâiat pe
părul meu lung. Am simţit cum îmi arde pielea. Degeaba am spus: nu! Că era: da! M-a mângâiat pe pielea
spatelui. Îmi era foarte bine. Pe urmă s-a întâmplat.
Nu ştiam cum se face dar mi-a arătat el! „Aşa, vezi, aşa
trebuie…”, zicea către mine. Îmi era o frică mare. Mai
uriaşă decât simţeam când mă întâlneam în pădure
cu câinele negru. Dar a fost foarte bine şi foarte frumos. M-am bucurat mult. Tăietorul de lemne a fost aşa
înţelegător cu mine. După aceea ne-am întâlnit foarte
des. Mă aştepta pe iarbă. Sus, în munte. Katharina s-a
născut într-o zi de iarnă. A venit rusca să mă ajute.
După doi ani l-am făcut pe Sebastian cu un cioban.
A fost vara cu turma pe aici. Nu ştiu cum îi cheamă pe
niciunul. Nu i-am întrebat. Nu le-am spus cine sunt şi
ce nume am.
Am aflat că tăietorul de lemne a murit înainte de a se
naşte Katharina. Mi-a spus rusca. S-a îmbătat într-o zi.
Mergea la exploatarea de lemne. A căzut din remorca
tractorului şi a murit. Nevasta lui a spus că i-am făcut
vrăji. N-am ştiut nimic. Mi-a părut rău după el.
Ciobanul cred că s-a dus cu turma lui pe alt munte.
Poate în altă ţară.
De la ruscă am învăţat un lucru pe care puţină lume îl
ştie. Să dau în bobi. Într-o zi mi-a dat patruzeci şi unu
de boabe de fasole neagră, le ţin ascunse sub salteaua
patului, într-un săculeţ. Când răsare prima stea pe cer,
aşez boabele în formă de cerc, spun un descântec foarte
mic: „Snak bobikiw i odyn, kazitprowdu Jok odyn”,
închid ochii şi mi se arată departe, peste dealuri, ceea ce
are să se întâmple. De atunci, când vine careva la mine să
afle ce-l aşteaptă, stă până când străluceşte prima stea,
aşez boabele de fasole, închid ochii şi îi spun ce văd. Şi
fiindcă pot să fac aşa ceva, înseamnă că sunt vrăjitoare?
Lucrez în fiecare zi în gospodărie, ca să putem trăi.
În căsuţă am avut un ziar adus din Herina. Era gălbui la hârtie. Înainte să reînvăţ cititul mă uitam la liniuţele legate, rotunde şi mititele pe care le înţelegeau
oamenii. Ţineam minte că trecând pe lângă cafenea
vedeam domni citind şi discutând despre ce era scris.
Cred că rar se întâmplă ca dintr-o astfel de treabă să
iasă cineva inteligent. Mie îmi scrie doar „Papa” din
Chemnitz. De ani de zile, în fiecare primă vineri din
lună soseşte cartea poştală la oficiu. De obicei rusca
îmi aduce patru sau cinci ilustraţii semnate „Papa”,
trimise din Chemnitz. E ca o obişnuinţă. Dacă nu le-as
primi mi s-ar părea că s-a întâmplat ceva rău. Dar le
primesc şi toate sunt bune şi viaţa merge înainte. De
când am reînvăţat scrierea şi citirea, cred că e ceva bun
şi-ţi poate fi de folos cândva şi mai ales undeva.
În munte, la căsuţă nu am dorit şi nu doresc să ştiu
ce se întâmplă în lume. Cunosc ce fel de om e preotul
Lală Marcu din Herina care trăieşte din cărţi. În
rest, cunosc doar pădurea. Ştiu multe lucruri despre
buruieni, rusca ştie şi mai multe. Cunosc toate locurile

de care trebuie să te fereşti. Acolo se ascund relele.
De te apropii o poţi păţi. Chiar poţi ajunge o pasăre
neagră sau un corb.
În Herina, domnul Uzdulski, şeful pieţei, a scornit
despre mine că-i transform pe bărbaţi în pietre, după ce
nu le zic adevărul pe care-l văd în bobii negri de fasole.
Dar Uzdulski e un mincinos. Am în jurul căsuţei pietre
de demult când aici locuiau adevăratele vrăjitoare.
Rusca mi-a povestit de Herbila, bătrâna care avea
în mijlocul frunţii un singur ochi. Când nu ploua, era
secetă mare, o chemau în Herina. Scotea gravidele la
râu. Le punea să se scalde în apa adâncă. Şi se pornea
ploaia.
Punea bărbaţii să sară înainte şi înapoi peste groapa
mortului ca să fie aspri în pat cu muierile tot anul.
Când nu mai dădeau vacile lapte o chemau să le mulgă cu trei degete pe un păstrăv şi li se pornea ugerul.
Rusca mi-a povestit că baba Herbila a luat lapte de la
o stână. A trecut pe lângă oi şi pe lângă cioban zicând:
”Şi de la asta… şi de la asta…” Seara ciobanul s-a pişat
lapte. Din greşeală l-a arătat şi pe el cu degetul zicând:

Osima

„Şi de la ăsta un picuţ”. Atunci era s-o încurce. Dar a
desfăcut repede ceea ce a făcut la fel de repede. Din
piele de şarpe măcinată făcea prafuri pe care le punea
în rachiu. Zicea: „Cum îşi părăseşte şarpele pielea, aşa
să-şi părăsească Johann, băutura”. Sau Wenzel, sau
Franz sau Michael. Baba Herbila nu dădea greş.
Mărita toate fetele din Herina.
„Nici dracu nu ştie câte ştie ea”, ziceau trăitorii din
oraş. Era aglomeraţie la ea în casă. Unul pleca, alţii
şase veneau pe ascuns. Casa era plină ca stupul. Avea
şarpe, sul de război, seceri, cuţit de teacă şi se lăuda tot
timpul. Nu era secretoasă.
Când a murit un şarpe mare i-a păzit sicriul. Nimeni
nu s-a putut apropia. Ca să-l închidă, oamenii din
munte au folosit furcile. Şarpele a intrat lângă ea şi
s-a dus în groapă. Apoi, au bătut cuiele cu teamă şi
repede.
Apoi, mai era şi vrăjitoarea aia mică şi frumoasă pe
care dacă o vedeai din spate te speriai. Trupul ei era
deschis şi plin de bube şi de zgârieturi. Era albă de
tot la piele, ca de sticlă. Dacă plângeai şi te puneai în
genunchi dispărea.
Lucra mult cu mătrăguna. Îi zicea: Doamna cea bună
şi cireaşa lupului. Lua laptele din gospodării zicând:
„Vacă, eu nu te strig pe tine, ci laptele tău”. Dădea
bube pe toate nasurile bărbaţilor din Herina. „Na-ţi-o,
că-i de la mine”, zicea. Îi punea să-şi bage nasurile în
flori, să le miroase şi scăpau. Vindeca şi durerile de
măsele. O chemau muierile cu copiii de ţâţă. Îi scăpa
de „plânsul de la ujină”, de „plânsul de la cină” şi de
„plânsul de la miezul nopţii”.
Punea la casa nouă o pereche de cercei legaţi şi zicea:
„Să nu se despartă cei care vor locui aici, aşa cum nu
se vor despărţi cerceii pe care i-am pus într-o groapă
din curte”. Săpa groapa în mijlocul camerei, băga un
mâţ negru viu şi un cocoş negru ca să nu moară nimeni
din casa aceea. „Mai bine să moară mâţul şi cocoşul,
decât omul”, aşa zicea.
Dacă se supăra, căuta lucrătorii la pădure. Fetiţelor
nu le făcea nimic. Totuşi, m-am speriat foarte tare
atunci când am auzit-o pe ruscă povestind.
În pădurea de lângă căsuţă trăieşte un pricolici.
L-am văzut de mai multe ori. I-am închis pe copii în
casă. Am mers după ciuperci. Pricoliciul mi-a tăiat
iarăşi calea. E o făptură amărâtă. Nu e fiară dar nici
om nu e. Trăieşte o viaţă… vai de zilele ei. De vorbit, nu
vorbesc cu el. N-ai voie să vorbeşti cu pricoliciul. Nici
să-l priveşti nu e permis. Fiindcă te muşcă de picior
şi te prefaci tu în pricolici. De fapt, ce este un astfel
de pricolici? E un căţel mic şi negru, un om devenit,
prin farmecele unei vrăjitoare rele, câine şi făcut să
umble de colo-colo. Ăsta pe care-l cunosc eu stă în
pădurea de lângă căsuţă. E un pricolici mai rar. Nu
umblă foarte mult. Până când cineva îl supără şi el se
înfurie şi-l muşcă. Atunci scapă de farmece. Aşa e legea
pricolicilor. Dacă dai după el cu piatra şi-l nimereşti în
cap, se preface om, pentru scurt timp, săracul, fiindcă
după aceea ajunge tot pricolici cum a fost înainte de
lovitura cu piatra.
De asta n-am aruncat niciodată cu pietre după un
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pricolici, cu toate că ţintesc foarte bine şi aş fi izbutit
să-l lovesc. Mi-a fost milă. Dacă nu-l nimereşti te
muşcă de mâna cu care ai aruncat piatra, aşa că, decât
să dai cu piatra mai bine să-ţi vezi de drum, să treci mai
departe fără să-l priveşti până când dispare supărat, în
pădure. Eu aşa fac de câte ori mă întâlnesc cu el.
Seara mă culc târziu, lângă mine în pat dorm Sebastian şi Katharina. Ţârâie greierii, păsările de noapte
strigă. Mă gândesc că ar fi fost bun un bărbat lângă
mine. Nu unul care să tot vină şi să plece. Unul care să
rămână definitiv. O femeie nu poate sta singură mult
timp. Are nevoie, alături de ea, de un bărbat. Chiar
dacă el mai bea câteodată şi o şi bate uneori. Astea fac
parte din viaţă. A doua zi lucrurile merg înainte. Aş şti
să le rabd fiindcă aşa e făcută viaţa.
Baba Herbila sau vrăjitoarea aia mică şi frumoasă
stăteau singure în căsuţă. Mie nu-mi place singurătatea. Când ninge mult, în munte, cartofi am destui.
Avem de toate. Sebastian şi Katharina stau în casă
toată iarna. Încălzesc apa pe sobă. Aici avem o singură
încăpere care e şi camera de locuit şi bucătărie şi
camera de dormit. Pe copii îi spăl şi îi ţin curaţi. Mai
tai din gâşte pentru Sebastian şi pentru Katharina. Şi
iarna ne descurcăm foarte bine. Noaptea când şuieră
vântul peste acoperişul casei mi-ar plăcea un bărbat.
Să-l am lângă mine în pat. E greu să trăieşti o iarnă
întregă fără aşa ceva. Nu mă tem de lup. Am o secure
pregătită. Mai vorbesc cu Michliduţă. El pleacă nopţile
pe străzile din Herina. La plimbare. Către primăvară
vine rusca. Aduce cozonac, rachiu, făină. Mă bucur
când o văd. Aproape că plâng. Ne îmbrăţişăm ca două
cunoştinţe vechi şi stăm de poveşti. Primăvara mi se
pare că îmbobocesc şi pomii de bucurie.
În lume se petrec şi lucruri rele. Un bărbat la care i-a
murit femeia a rămas fără putere faţă de altă femeie.
Rusca mi-a povestit că asta s-a întâmplat în Tatariv.
Soacra bărbatului s-a supărat. A luat un lacăt încuiat pe
care l-a aşezat în groapă. Apoi a pus sicriul cum trebuie.
Nu cred că e bine să încui bărbăţia oamenilor.
Mai bine iei creanga pe care cântă un cuc şi te duci în
târg cu ea. Îţi ies toate vânzările şi cumpărăturile.
Mai bine dai mirilor lapte muls de la o femeie cu
copil mic şi spui: „aşa cum nu lasă pruncul ţâţa mamei,
aşa să nu se lase deolaltă tinerii şi aşa cum iubeşte
pruncul ţâţa să se iubească între ei mirii”.
Despre baba Herbila am mai auzit că a pus blide
întoarse în colţurile casei, la o altă ruscă de aici din
munte. A mai agăţat o găină neagră la ţâţâna uşii ca
să-i aducă bărbatul dintr-un război. Numai că omul
murise şi a venit din moarte pe sus până la rusca lui,
a intrat în casa lui şi i-a zis nevestei lui: „Hai cu mine,
femeie.” Rusca s-a sculat din pat şi s-a lăsat dusă la
râu. Acolo a găsit-o Baba Herbila, înnecată de mortul
ei. Nu toate cele făcute se pot şi desface.
Când fierbi părţi dintr-un lup, gheare, păr, gâtlej
faci o alifie de „ură urâtă”. Cele mai rele sunt duhurile
vinovate. Îţi trebuie furculiţă, foarfecă şi cuţit ca să le
poţi alunga prin hornul de la casă. În fiecare primăvară
stau cu rusca două ceasuri în cameră. Până le scoatem
afară pe cele care s-au aciuat peste iarnă în cele patru
colţuri ale casei.
Aşa putem blestema duhul negru şi necurat pentru
că altfel Sebastian şi Katharina pot creşte cu minţile
schimbate.
Când Sebastian şi Katharina vor creşte mai mari,
voi pleca din munte. Voi merge unde sunt oameni.
Voi pleca foarte departe. Nu ştiu exact unde. Nu ştiu
cum arată lumea aceea în care voi trăi. Fraţii mei
mi-ar putea spune cum e pe-acolo. Cine ştie ce li s-o
fi întâmplat. Poate că au murit demult. Între străini
mori mai repede. Te îmbolnăveşti încet şi ai terminat.
Aşa ceva nu vreau să se întâmple. Când Sebastian al
meu va fi mare şi puternic şi Katharina va fi tânăra
frumoasă îmi vor face mai mulţi nepoţi. Nu cu un
tăietor de lemne sau cu un cioban, şi nici cu o ruscă din
munte. Să trăiască şi ei în lume, să meargă la şcoală, să
nu trebuiască să le fie ruşine că mama lor e vrăjitoare.
Chiar dacă nu e. Să nu trăiască niciodată singuri.
Eu aş dori să se căsătorească după legea căsătoriei.
Eu le voi vedea pe toate pe măsură ce se vor întâmpla.
Eu nu cred în Lală Marcu, dar nu mai sunt aşa supărată
pe el ca la început. Eu cred în zâna cea bună a pădurilor
care ne ocroteşte din dosul copacilor şi ne ajută să
culegem ciuperci şi plante. Zâna cea bună seamănă
cu o lumină strălucitoare. Din dos de copac apare ca
o pâlpâire luminoasă şi caldă. N-ai voie să te apropii
de ea. Trebuie să stai neclintit, să taci, că altfel dispare
strălucirea şi te părăseşte norocul fiindcă zâna se supără. Nu poate suferi oamenii gălăgioşi şi iscoditori.
***
V-am spus de nenumărate ori, domnule comisar de
poliţie, să aveţi încredere. Adalbert Uzdulski nu cunoaşte minciuna. Poate doar exagerarea când pericolul
e mare. Mai bine să te păzeşti, domnule comisar de
poliţie, şi să nu ţi se întâmple nimic, decât să nu te
păzeşti şi să te atace tâlharii şi să-ţi golească avutul.
În Herina lumea vorbeşte mult şi urât despre femeia
Michl din munte. Că face şi desface cu mătrăguna.
Că a adus oameni în lanţuri din puşcării şi că aceia
s-au izbit de copaci din cauză că nu a calculat bine
înălţimea. Şesul, domnule comisar de poliţie, nu e
ca muntele. Că strigau învineţiţi: Apă! Apă! Apă! De
se auzea până în casele mejdaşilor orăşeneşti. Şi preotul Lală Marcu s-a aflat într-o întrecere cu femeia
Michl. S-a pus pe citit pravile pentru a stopa tâlharii şi
tâlhăriile. Care s-au rărit, domnule comisar de poliţie,
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din pricină de spaimă. Scade astfel rolul nostru în
Herina. Dacă apare un hoţ dintr-o localitate ca Hustul şi acela comite o fărădelege cu banda lui, lumea
aleargă la femeia Michl ori la preotul Lală Marcu şi
nu vine la comisariatul de poliţie. Nu e bine ca unul
ori alta să încurce rolurile şi atribuţiile. Jumătate din
problemă o să dispară, domnule comisar de poliţie.
Femeia Michl se va muta din munte. Ştiu informaţia
de la doamna Talian cu care a vorbit şi căreia i-a lăsat
spre creştere pe Sebastian şi Katharina, doi nelegitimi
cu care sunt obligaţi să convieţuiască copiii mei ajunşi
oameni mari, în aceeaşi casă. Doamna Ermina Talian,
domnule comisar de poliţie, o cunoaştem toţi cei din
Herina. E urmaşa acelor farmacişti care au venit în
oraş cu Horilca aia împotriva holerei pe care o luau
beţivanii şi-o botezaseră Tăria Galiţiană. Farmaciştii
Talian şi-au făcut averea din Horilcă pentru ca urmaşa
lor, domnule comisar de poliţie, s-o cheltuie pentru
educaţia odraslelor femeii Michl.
În Herina nu avem temniţe ca-n Lemberg. Acolo
sunt toate locurile ocupate. Acolo se curăţă oraşul de
toate pericolele care umblă prin oameni, în mod legal.
Nu sunt destule felinare care să facă să se vadă faţadele mari şi gălbui ale clădirilor, domnule comisar de
poliţie. Pot să vă informez în continuare cu faptele care
se petrec în întunecimile oraşului. Din nefericire o fac
degeaba. Informaţiile mele sunt ignorate. Totuşi, vă asigur că voi supraveghea personal creşterea şi educarea
Katharinei Michl şi a lui Sebastian Michl. Îmi e la îndemână, cei doi devenindu-mi, din nefericire, vecini.
***
Domnul Edvard Berhomet sosise din Chemnitz.
În Herina era mare entuziasm. Pe peronul gării era
aglomeraţie. Comercianţii, preotul Lală Marcu şi
autorităţile orăşeneşti l-au primit cu braţele deschise,
l-au urcat în „trăsura cu patru cai”, l-au dus la „Hotelul
Coroana”, i-au arătat camera, l-au lăsat să se aşeze,
să se odihnească, l-au invitat la restaurant. Seara era
recitalul de vioară. Domnul Edvard Berhomet din
Chemnitz era proprietarul unei viori Amatti.
După concert, bătrânul tâmplar Grosser din Herina
a zis că vioara e un fals care se cunoaşte după sunet.
Domnul Edvard Berhomet s-a enervat foarte tare auzind aşa ceva. I-a trecut repede supărarea. Dimineţa s-a
dus la Oficiul Poştal şi a ridicat un maldăr de ilustrate
trimise din Chemnitz şi semnate „Papa”.
A întrebat care e drumul spre munte. După patru
ceasuri de urcat pe poteci, domnul Berhomet a ajuns la
casa Osimei Michl. Femeia punea la uscat rufe spălate
proaspăt. În curte. Berhomet s-a aplecat respectuos şi
vesel. I-a întins, cu mâna dreaptă, ilustratele. Osima
Michl a şoptit: „Papa”? Domnul s-a prezentat scurt:
„Berhomet. Edvard Berhomet!” Osima Michl a întrebat în şoaptă: „Din Chemnitz?” Domnul a răspuns
scurt: „Desigur”.
***
Autorităţile orăşeneşti din Herina s-au supărat.
„Dacă noi suntem ignoraţi din cauza unei femei care
stă de atâţia ani în munte, atunci mai bine: NU!”, a zis
domnul primar din Herina. L-au auzit toţi comercianţii.
L-a auzit şi preotul Lală Marcu.
Edvard Berhomet a rămas trei zile în casa Osimei
Michl. A coborât din munte spunând celor ce mai doreau să-l asculte: „Am fost într-o scurtă vacanţă!”
***
Osima Michl împlinise douăzeci şi nouă de ani.
Edvard Berhomet a revenit în Herina după două luni
de zile de la prima lui vizită. Nu l-a mai întâmpinat nimeni pe peron.
La vagonul de bagaje avea lengerii de pat, haine şi
dulciuri pentru Katharina şi Sebastian plus o rochie de
gală pentru doamna Ermina Talian. Edvard Berhomet
avea toate actele întocmite pentru căsătoria legală. A
doua zi Osima Berhomet fostă Michl urca în trenul
oprit în gara Herinei. Era doamnă. Se ducea împreună
cu bărbatul ei la Chemnitz.
Doamna Talian, copiii Sebastian şi Katharina i-au
făcut cu mâna de pe peron.
***
Katharina Michl şi Sebastian Michl erau cei mai buni
elevi ai şcolii din Herina.
Katharina Michl şi Sebastian Michl erau cei mai bine
îmbrăcaţi elevi ai şcolii din Herina. Osima era mare
doamnă-n oraşul Chemnitz. Aşa umbla vorba prin
Herina.
Trecuseră nouă ani de zile de când părăsise muntele.
Nu le-a scris copiilor nici un rând de scrisoare.
„Poate n-a învăţat să scrie nici până astăzi, domnule”,
i-a mărturist înciudat comerciantul Mihai Reviczky
bunului său prieten preotul Lală Marcu.
***
Ceea ce se ştia cu precizie în Herina, dar se păstra o
tăcere plină de spaime, era faptul că la trei zile de la
plecarea din oraş a Osimei şi a lui Edvard Berhomet, o
fiinţă cu o sită roşie pe cap, îmbrăcată în costum negru
cu o geantă burtoasă din piele neagră, s-a apropiat de
ghişeul de bilete al gării şi a spus cu glas tare: „Un bilet
la Chemnitz”.
Ceea ce se ştia cu precizie în Herina, dar se păstra o
tăcere plină de spaime, era faptul că vreme de douăzeci
de ani fiinţa cu sita roşie pe cap se plimbase în fiecare
noapte pe străzile întunecate ale oraşului.
De când îşi cumpărase biletul pentru trenul de
Chemnitz, nu l-a mai văzut nimeni.

poezia
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Constantin Severin
Poeme noi

te-am întâlnit când lumea era
un turn retezat de trăznet
cu oglinzi părăsite în care-și făceau culcuș strigoii
dar noi reușeam să transmutăm suferința-n iubire
și când ne priveam
ceasul lui Dumnezeu înceta să mai bată
eram două minutare vibrante sincronizate de Eros
Suceava, 7 mai 2020

caii sălbatici
caii sălbatici dorm în picioare și visează că zboară
coamele lor falnice ating noi orizonturi
elitele globale continuă cercetările himerice
și eternizează carnavalul morții
iar noi devenim treptat strigoi cibernetici
tot mai bolnavi tot mai singuri și tot mai controlați
cifre statistice în stadiul de larve
distanțate social
mai bine alergăm împreună cu caii sălbatici
coamele lor falnice ating noi orizonturi

cuibul de rândunici
în mica biserică de lemn înnegrit
cu pereții acoperiți de icoane pe sticlă
și ușile împărătești în care Bunavestirea
vibrează în medalioane aurite
demonii clocesc un ou de lumină
bătrânii plâng cu o vibrantă bucurie tristă
ca să îi privească Dumnezeu
abia acum înțeleg că invizibilul
e mai puternic decât vizibilul
demonii clocesc un ou de lumină
deși știam acest lucru încă din tinerețe
din lecturile mele din Platon
iar preotul îmi reamintește că lacrimile sunt hotarul
dintre trupesc și duhovnicesc
demonii clocesc un ou de lumină
părăsesc biserica pe sub cuibul de rândunici
de pe streașina galbenă mucegăită de timp
și mă cuprinde o tristețe adâncă învăpăiată de bucurie
pe străzile goale cu un aer de sfârșit de lume

experimentele de psihologie socială continuă
și ne vom obișnui cu noua industrie a conștiinței (1)
cu circulația controlată
libertatea supravegheată
intimitatea îngrădită
și cenzura nelimitată
mai bine alergăm împreună cu caii sălbatici
coamele lor falnice ating noi orizonturi
cineva ne testează rezistența la prezent
și face tabula rasa din viitorul nostru
iar trecutul este falsificat în mod minuțios
legendele sunt înlocuite cu infodemia
figurile istorice cu prostituate de lux
adevărul cu heringi roșii
mai bine alergăm împreună cu caii sălbatici
coamele lor falnice ating noi orizonturi
caii sălbatici se opintesc
cu copitele posterioare înclinate
să sară deasupra lumii aruncate în gerul conștiinței
și mor în picioare visându-se liberi
(1) Hans Magnus Enzesberger
Suceava, 9 mai 2020

plâng și daimonii luminii sparg coaja celestă
Suceava, 5 mai 2020

ceasul de buzunar
ne-am întâlnit când lumea era
o imensă cameră de reanimare
de același tub de oxigen ne legau
anxietatea și disperarea
câteva cărți și un ceas de buzunar cu capac de aur
dăruit de bunicul matern la absolvirea liceului
eram două minutare vibrante sincronizate de Eros
credeam că universul
e ceasul de buzunar al lui Dumnezeu
iar cerul o boltă din piei de căprioare
cusute cap la cap
și ne căutam cu înfrigurare chipurile îngemănate
în torentele repezi și învolburate din Munții Carpați
eram două minutare vibrante sincronizate de Eros
dar în loc de chipuri universul era plin de măști
săruturile erau găuri fumegânde
în țesătura lor groasă
prietenii mureau în jur și erau aruncați
în saci negri de plastic
înmormântați fără coroane
precum martirii în primele veacuri
eram două minutare vibrante sincronizate de Eros
abandonați orice pasiune și orice iluzie ni se spunea
dar noi ne încăpățânam să stăm de vorbă cu îngerii
rostind vechi rugăciuni și cântece medievale
de alungat demonii
cu frunțile înfierbântate strânse în cercuri de aur
eram două minutare vibrante sincronizate de Eros

carantină
în carantină citesc de la fereastră
mesajele de dragoste ale norilor
scrise în limba sanscrită
și îmi ascult bătăile inimii aducătoare
de fulgere de memorie
îl văd pe bunicul Constantin cu o eșarfă roșie la gât
cum o fură pe bunica Ana
de lângă Podul lui Dumnezeu
călare pe un cal alb
o reverie răsărită din cuvintele
îngălbenite de timp mirosind a busuioc și iasomie
ale mamei mele
bunicul nu putea trăi fără cai
copilăria mea a fost o poveste cu cai în galop
în jurul pădurii de liliac
am scris în gând primul poem
în timp ce țesălam caii
și descifram poveștile norilor
am făcut primul jurământ de dragoste
în timp ce adăpam caii
și căutam în nori roata fântânii
am mângâiat prima fată
în timp ce admiram amândoi caii
și ne priveam cu uimire printre nori
înălțați din grajdul cu lemne uscate și fără colțuri dure
cu podele acoperite de paie și rumeguș
potcoave țesale și piepteni pentru coame
poezia și dragostea sunt două ființe gemene
născute din ierarhia luminii
care fug din carantină în toate colțurile lumii
să citească caligrafia celestă a norilor
la nesfârșit la nesfârșit la nesfârșit
Suceava, 10 mai 2020

(din volumul în lucru, „Carnavalul Morții”)
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evocări

Țiganiada, formă inedită

de manifestare a spiritului iluminist
În
anul
bicentenarului
morții lui Ion Budai-Deleanu
(cc. 1760-1820), se cuvine
să evocăm personalitatea
ilustrului cărturar iluminist
care a pătruns în memoria
culturală
colectivă,
mai
ales prin Țiganiada, operă
remarcabilă prin care exprimă, într-o formă artistică,
noul curent de gândire. Dacă
prin lucrările științifice se
apropie de ceilalți cărturari
ai Școlii Ardelene, cultura
solidă și originalitatea îl fac un scriitor neobișnuit,
iar creația sa literară îl singularizează. Eruditul și
inspiratul scriitor ardelean, singurul autor al unei
epopei finalizate până la apariția operei Levantul
(Mircea Cărtărescu, 1990), se ambiționează să creeze
o epopee după modelul clasic al scrierilor homerice,
dar iese din granițele eroicului și creează, în registrul
parodic, o epopee „eroi-comico-satirică”, Țiganiada,
subintitulată Poemation eroi comico-satiric. Alcătuit
în doaosprăzece cântece de Leonachi Dianeu îmbogățit cu multe însămnări și luări aminte critice,
filosofice, istorice, filologice și gramatice, de cătră
Mitru Perea ș-alții mai mulți în anul 1800.
Destinul Țiganiadei a fost unul nefericit, rămânând în manuscris jumătate de secol după moartea autorului. Recuperată de la Lvov (Ucraina)
de către Gheorghe Asachi, epopeea este publicată
în presa literară puțin răspândită, („Buciumul
român”, Iași) între 1875 și 1877, iar în forma
definitivă a apărut la București în 1925, dar s-au
constatat destul de multe ezitări de transcriere.
Edițiile cu adevărat profesioniste aveau să le
realizeze J. Byck și F. Fugariu. În aceste condiții,
capodopera iluministă n-a mai putut contribui la
dezvoltarea limbii literare, nici n-a mai reușit să-și
creeze o rețea de influență și de filiații.
Epopeea cunoaște două versiuni atent șlefuite,
prima încheiată în jurul anului 1800, iar a doua,
mai echilibrată și mai artistică, finalizată în 1812,
cu destul de mult timp înainte de petrecerea din
viață a scriitorului. Cele două variante se deosebesc
și prin notele de subsol, marea inovație a autorului,
care, în prima variantă, au doar valoare explicativă,
pe când, în a doua, sunt atribuite unor comentatori
fictivi, cititori sau critici prezumtivi, care devin
măști ale spiritului său ludic.
Opera, semnată cu anagrama autorului, Leonachi
Dianeu, este alcătuită dintr-un Prolog, o Epistolă
către Mitru Perea şi douăsprezece cânturi. Structura
inedită a epopeii este susținută de coexistența mai
multor planuri. Planurile istoric (bătălia lui Vlad
Țepeș cu turcii) și mitic (înfruntarea „metafizică” a
îngerilor cu demonii) corespund dimensiunii eroice
a operei, pe când planurile comic-social (călătoriile
țiganilor) și gâlceava „interpreților” din subsolul
textului (cititorii cu profesii și competențe diferite
interpretează voit eronat și comic textul) ilustrează
perspectiva ironică a epopeii.
Ipotezele de lectură ale Țiganiadei sunt multiple,
însă aprecierile critice urmează două direcții mari, una
care fixează opera în ansamblul ideologiei iluministe
a Școlii Ardelene și cealaltă care privilegiază esteticul,
demonstrând că „adevărul” epopeii este mai curând
unul literar. Și, dacă despre calitățile literare ale
operei s-a scris mult și foarte bine, e important să
prezentăm creația și ca pe o sinteză a ideilor iluministe
ale epocii. De fapt, mărturisirile și aluziile autorului
din Epistolia închinătoare vin în sprijinul acestei
interpretări: „S-află într-însa și critică, pentru a cării
dreaptă înțălegere te poftesc s-adaugi oarecare luări
aminte, căci știu bine că vei înțălege ce-am vrut eu să
zic la multe locuri”. Spirit lucid și incisiv, Ion BudaiDeleanu creeează o operă impresionantă, punânduși cultura clasică și umanistă în slujba emancipării
poporului său. Țiganiada, ca orice epopee, se dorește
un discurs de legitimare identitară, „lectura pluralistă”
recomandând atenție inclusiv la implicațiile politice
ale operei. E lesne de înțeles că sub chipurile țiganilor
se ascund aspirațiile iluministe ale românilor din
Ardeal, că în visul țiganilor de a-și întemeia un stat
se ascunde, de fapt, dorința românilor transilvăneni
de a fi liberi. Chiar în prefața alegoriei, Leonachi
Dianeu, alter egoul autorului, îl atenționează pe
Mitru Perea (alias Petru Maior) că prin țiganii
eliberați de Vlad Țepeș face trimitere la românii
din Ardeal, desconsiderați de autoritățile austroungare, așezați pe o treaptă socială degradantă („prin
țigani să înțeleg ș-alții”). Astfel, epopeea devine o
pledoarie, fie și ironică, pentru emanciparea valorilor
considerate nesemnificative, ținute în minorat. Dar
năzuința țiganilor de a avea o „țărișoară” determină
o polemică savuroasă, demnă de luat în seamă,
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referitoare la opțiunile de guvernare ale unui popor
haotic, necivilizat, aproape imposibil de condus. Din
disputa iscată între susținătorul monarhiei, Janalău,
și adeptul republicii, Slobozan, reiese că ambele
sisteme prezintă avantaje și dezavantaje. Dacă
monarhia ar putea degenera în despotism, republica
ar putea duce la anarhie. Monarhia despotică este
aspru criticată, deoarece, sub pretextul dreptului
divin, calcă în picioare drepturile popoarelor,
legiferând tirania. Cuvântarea lui Slobozan din
Cântecul X repezintă cea mai dură critică a monarhiei
tirane: „De-ar fi monarhia cât de bună,/ Cu vremea
să mută în despoție/ Care apoi pe tirani încunună;/
Acești duc pe norod la șerbie,/ Apasă în țărână
ș-ovilesc/ De-a purure neamul omenesc.” În opoziție,
„cu dovezi și voroavă îniuțită”, Slobozan pledează
pentru republica democrată, considerând „că nu-i
domnie mai fericită/ Decât o republecă-așezată”, însă
autorul nu recomandă această propunere. Apoi, în
„parlamentul țiganilor” cuvântează înțeleptul Janalău
care susține că niciuna dintre orânduieli nu trebuie

exclusă, ci adaptată la firea și nevoile poporului. În
plus, se supun investigațiilor critice atât ideea de lege,
dorindu-se renunțarea la implicațiile transcendente
ale termenului (legea ca produs divin), potrivit
cărora monarhul răspundea pentru faptele sale doar
în fața lui Dumnezeu, cât și raportul dintre suveran și
supuși, propunându-se ca alegerea conducătorului să
se facă de către popor, prin respectarea unor principii
obligatorii dinainte stabilite. Erudițianu și Politicos,
alături de Mitru Perea sunt cei care explică și aprobă
propunerile lui Janalău, iar soborul „procopsiților
cărturari” adoptă aceste propuneri, luând din toate
orânduielile prezentate ceea ce este bun și se pronunță
pentru o conducere demo-aristo-monarhicească.
Scriere literară elaborată în spiritul veacului,
Țiganiada reprezintă și o critică violentă la
adresa orânduirii feudale, la adresa abuzurilor
aristocrației și ale clerului, denunțând injustiția
organizării sociale. Bun cunoscător al scrierilor
lui François-Marie Arouet Voltaire, Jean Jaques
Rousseau, Charles-Louis de Montesquieu, autorul
susține ideea suveranității poporului ca rezultat
al contractului social. Ideile privind lupta pentru
drepturile omului şi egalitatea oamenilor dată de
legea firii sunt transmise prin discursul lui Janalău:
„Deacă vom lua la socoteală/ Cum că toţi oamenii de
la fire/ Să nasc într-un chip, prin o tocmeală,/ Nice
s-află-între dânşii osăbire/ Vom afla că-asemene
dreptate/ Trebuie s-aibă toţi în cetate.” De asemenea,
necesitatea respectării legilor şi preţuirea valorilor
morale sunt susţinute şi în notele din subsolul
operei: „Drept aceasta nime să nu stăpânească, fără
numai legea; să hotărâm dar legi bune, după care să
fim cârmuiţi prin alese dintre noi persoane cinstite”.
Astfel, Budai-Deleanu ia atitudine împotriva justiției
necinstite și a judecătorilor nedrepți.
Meditația referitoare la raporturile de putere din
spațiul românesc din secolul al XV-lea generează o
scriere cu puternice accente antifeudale, scriitorul
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condamnând aspectul social al exploatării. Boierii,
care în viață se bucură de toate avantajele, sunt
pedepsiți în epopee cu chinurile veșnice ale vieții de
dincolo. Iadul pe care-l descrie Parpangel în Cântecul
al IX-lea este locul de răzbunare pentru toate
nedreptățile îndurate în viața reală: „Tiranii crunți
și făr’de-omenire/ Șed legați pe tronuri înfocate,/
Bând sânge fiebinte din potire,/ Iar din mațele lor
spintecate/ Fac dracii cârnați și sângereți/ Ș-alte
mâncări pentru drăculeți.”
Se observă, pe tot parcursul epopeii, intenția
scriitorului de a transmite, pe o scară cât mai largă,
cele mai importante idei ale epocii din dorința de
a le forma cititorilor spiritul critic, gândirea liberă,
detașată de dogmele bisericii. Biserica intolerantă
și clerul corupt sunt insistent și aspru criticate de
autor, fiind considerate o stavilă în calea progresului
omenirii: „Tu înveți pe om ca el să nu vază/ Când
vede, să nu știe când știe,/ Iar cându-i de-a crede,
să nu crează,/ Zicându-i că mintea-i nebunie,/
Sâmțirea-i patimă rușinată,/ Firea-i totdeauna
necurată” (Cântecul XI). Scriitorul denunță biserica
ca putere instituționalizată cu tendințe dominante,
fanatismul religios de orice fel, lăcomia și fățărnicia
reprezentanților bisericii cu o forță care îi depășește
cu mult pe ceilalți reprezentanți ai Școlii Ardelene.
Scriitorul ardelean apelează la ironie și umor
pentru a demitiza o societate cu moravuri degradante.
Urmând modelul iluminist francez, așa cum remarcă
Ioana Em. Petrescu, însuși Vlad Țepeș, conducătorul
patriot, demn, cinstit, viteaz, idealul domnitorului
pentru toți românii, devine treptat un antierou din
cauza asocierii cu țiganii, oameni incapabili de fapte
eroice. Prin căpeteniile țiganilor, autorul înfierează
slăbiciunile tuturor oamenilor, lenea, pasivitatea,
lașitatea, supunerea oarbă, dezbinarea, vrajba,
acestea fiind adevărate capcane în drumul către
ideal. De fapt, prin intermediul țiganilor, BudaiDeleanu îi mustră pe toți românii complexați de
poziția marginală, de acceptarea inferiorității și
de incapacitatea de sacrificiu în numele idealului.
Poetul explorează diversele conflicte generate de
mentalitățile unei colectivități umane incompatibile
cu organizarea socială, refractare sacrificiului pentru
o cauză îndepărtată. În plus, critica autorului îi vizează
și pe colegii săi, corifeii Școlii Ardelene, care, prin
toate demersurile lor, nu au reușit să-i emancipeze pe
românii aflați la o mare distanță de idealul național.
În ce privește concepțiile filosofice cracteristice
timpului, putem considera epopeea o proiecție
a destinului poporului român, dar și a condiției
omului în general. Drumul țiganilor are valoare
simbolică și, de aceea, Țiganiada este considerată
și o meditație despre condiția omului care aspiră
la un ideal, iar „lumea pe dos”, antieroii, situațiile
grotești sau burlești trimit la absurdul existenței
umane. Cele mai importante concepții politice,
sociale și filosofice vehiculate în vremea respectivă
pot fi identificate cu ușurință de cititorul atent
care cunoaște și contextul respectiv.
În consecință, dincolo de aparența jovialității,
epopeea este una dintre cele mai de seamă dezbateri despre situația politică a românilor, la
adăpostul situațiilor care stârnesc râsul, autorul
înfierează samavolnicia celor puternici și îndeamnă la acțiune contra monarhiei despotice, împotriva tarelor aristocraţiei, ale clerului şi a nedreptăţilor sociale. Falsa identitate a autorului, situarea
acțiunii în secolul al XV-lea, în Țara Românească,
ideile care infuzează textul, multitudinea de
episoade complicate, personajele numeroase și
complexe ilustrează alegoria, forma aleasă de
scriitor pentru a trece de cenzura ideologică și
monarhică din Imperiul Habsburgic.
Așadar, Ion Budai-Deleanu sintetizează artistic
ideile iluministe și creeează, după modelul clasic
francez, o operă în care demască și ironizează
necruțător toate defectele regimului de exploatare
feudală, fixând trăsăturile umane într-o viziune caricaturizantă, demonstrând totodată și virtuțile poetice
ale limbii române. Din pricina limbii învechite,
Țiganiada este una dintre operele valoroase pe care
au citit-o foarte puțini oameni, textul fiind accesibil
unui public în general cultivat, dispus s-o parcurgă
atent de la început până la final. Deși se află în
manualele de limba și literatura română, studierea
textului reprezintă un adevărat canon pentru tinerii
nefamiliarizați nici cu registrul arhaic, nici cu
contextul. Deși spectaculoasă și atipică, epopeea nu
a atins un nivel matur de receptare nici în epocă,
nici după aceea și, poate din acest motiv, s-au găsit
admiratori ai scriitorului care au dat Țiganiadei
limpezimea vremii noastre, păstrându-i esențialul.
Țiganiada a fost rescrisă pe limba cititorilor secolului
al XXI-lea, pentru ca aceasta să părăsească cercul
restrâns al oamenilor instruiți, dornici de parodii
inteligente. De aceea, în 2010, scriitorul Traian Ștef
transpune epopeea lui Ion Budai-Deleanu în proză
și în limbaj contemporan, Povestirea Țiganiadei,
iar în 2018, Cristian Bădiliță publică Viziunile lui
Parpangel sau Țiganiada, ușurându-le drumul
cititorilor doritori să descopere însemnătatea unei
opere complexe care critică slăbiciunile oamenilor
incapabili de sacrificiu pentru atingerea unui ideal și
care condamnă instituțiile ce nesocotesc valoarea și
demnitatea ființei umane.
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invitatul nostru

Daniel Corbu
îngrijind o speranţă cu picioarele-n râu
			
şi cu capul în nori?
În carnea mea un zeu se preface a cânta
dintr-o harfă zdrobită
un arhanghel cu numele meu face crime
în favoarea adevărului.

poemul peripatetic
De ani şi ani plimb pe străzi
ideea unui poem
de parcă mi-aş plimba propria-mi moarte.
Deseori prietenii vorbesc
înşirând verzi şi uscate despre glorie
sex sau politică şi nu-i aud.
Poemul nescris zumzăie în urechi
şi mă scoate pe străzi
intru în bodegile unde altădată
prezidam mese de prieteni.
Să luăm o bere zice Lessy, asta mai
			
saltă glicemia!
Luăm bem în tăcere
eu simt cum poemului încep
a-i creşte solzişorii
brusc mă ridic şi ies iar pe străzi
ies prin pieţe aici totul se vinde şi totul se
cumpără paradisul murdar poate ajunge
până şi-n grădinile suspendate
până şi în privirea lui Orfeu întoarsă spre
			
Euridice.
DE ANI ŞI ANI PLIMB PE STRĂZI
IDEEA UNUI MARE POEM
DE PARCĂ MI-AŞ PLIMBA PROPRIA MOARTE.

ferestrele oarbe
Oricînd un vers amar va-ntârzia în mine.
Trec orb și surd prin
toamna cu fantomatice suspine
pe-aceleași străzi călcate de sclavi
			
și de-mpărați.
Mulți zice-vor:
Uite-l pe Daniel Corbu
poetul blestemat ce scrie despre ființă
univers despre necunoscute glorii și istorii
			
ale sinelui
despre agonii cetăți obosite și alte aiureli
metafizice și este dușmanul de moarte
al poeziei roz!
Iată-l pe cel jefuit de îngeri și nopți
pe cel ce poartă în vers holograma ruinii!
Se spune c-ar admira potopiții de haruri
hohotul cruciadei divine
că ar purta în fiecare rană un sacerdot
al sardanapalnicei vorbiri.
			
Dar eu sunt trecătorul posac
pe-aceleași străzi printre aceleași zădărnicii
sunt cel ce șterge cu grijă
ferestrele oarbe ale desăvârșirii.
ORICÂND UN VERS AMAR VA-NTÂRZIA ÎN MINE.

prima vocală din alfabetul secret
Nu ştiu poate semănai cu prima vocală
din alfabetul secret.
Îţi spuneam priveşte cum vine spre noi acest anotimp
orb precum filozoful cetăţii
cu faimoasa lună septembrie în care
		
nu se-ntâmplă niciodată nimic.
Bucură-te! Toate războaiele nasc eroi
toate oasele stau să-nflorească.
Bucură-te!
Vine un timp când scuipăm pe
melancoliile de toamnă
când păcatul atrage după sine căinţa.
Bucură-te şi bucură-te!
Albe cămăşi poartă singurătatea.

vine câteodată poezia
Spune-mi pe unde rătăceşte lumina
când inima mea e tristă
când stau închis în zăpada asta de trup
proslăvind pustiul secundei
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Tu pe unde rătăceşti cînd inima mea
			
e tristă
când înaintez printre lacrimi şi minotauri
când absenţa îmi dăruieşte un morman de primejdii
când între aceşti patru pereţi
ai camerei mele
VINE CÂTEODATĂ POEZIA
PE URMĂ IAR SUNT NIMIC.

Afrodita din şifonierul veneţian
Cât de pieziş mă priveşti
unsurosul meu timp
epocă spartă-n ţăndări urmărită
de smog şi lehamite
apocalipsă cu ghionturi şi celofan
pentru muşte.
Cât de pieziş trec prin noi baloanele tale
de săpun.
Ai văzut vreodată cum se masturbează asfinţitul?
mă-ntreabă tânărul neofit
suflându-şi nasul peste anotimpuri.
SOYONS RAISONNABLES!
		
Ziua - ca un suspin uitat în memorie.
Golul gudurîndu-se pînă şi în surîs
sexoterapia jurnalul Katarinei Boz citit
până la pierzanie (silabă cu silabă) calea
ferată abatorul EPITETE PĂGÂNE DE
ALFABETIZAT NEPUTINŢA.
Istoria defilînd.
Bărbaţi voioşi ai unei ţări latine.
Citim despre Afrodita din şifonierul
			
veneţian
refuzăm o călătorie prin gaura cheii.
CINE AMÂNĂ A TRĂI CUM SE CUVINE
DOMNULE HORAŢIU?

vin, femeie şi cântec
Multă vreme n-am dat importanţă Diavolului
ca din greşală aşezat la mesele noastre.
Wein, Weib und Gesang adică
vin femeie şi cântec
ivite duminical în atelierul de reparat
speranţa
de îndreptat firul strîmb de beteală.
Prea mult ai stat îngropat de viu prin
catacombele visului devastator al propriilor
sentimente
violator al propriilor
intimităţi.
DECI CRAPE DRACULUI ŞI
SINGURĂTATEA FESTIVĂ

ATÂRNATĂ LA GÂT CA GHIRLANDELE!
Astăzi după cuneiformele acestei ploi de april
iată şi curcubeul:
mai distins mai gramatical.
Şi cântecul:
Hai în Guadelupa
Să privim cu lupa
Că ni-i Moartea sinecură
Şi-i dăm zilnic peste gură...
Vin femeie şi cântec.
Dacă totul e circ de ce să mai admonestezi fardul?

o mie de biberoane în flăcări
Dimineaţă.
Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe râu ca-ntr-un tablou de Felix Aftene
şi o apă neagră neagră ca-n poemele
lui Daniel Corbu
şi cerşetorul aristocrat bătătorind cărăruia
spre Dumnezeu
pe când din gură îi ies balonaşe multicolore
mici înjurături de forma plămânului stâng
de forma plămânului drept:
T’ v’ n buburuzele voastre dă clopotari
ai nimicului
dă cuburi fericite
dă obsedaţi textuali!
Bă fericiri spulberate bă cutremure
cu fleonc
bă adoratori dă femei abstracte
şi bucolice dorinţi!
Dimineaţă. Şi o mie de biberoane în flăcări
plutind pe râul ce se varsă în ceruri.

hortus deliciarum
Nici soldaţii nu sunt de mâncare, Moarte
lasă-i să viseze victorii!
Ieri am fost mai puţin viu
şi poate bucuria ta fără margini.
Barbituricele propanololul şi toate
preparatele prietenului John farmacistul
s-au dovedit inutile precum IDEILE
CU CARE FĂCEAM CÂNDVA DRAGOSTE
într-o cafenea uitată de lume.
Ieri am fost mai puţin viu
şi în preajmă bucuria ta fără margini.
M-am rostogolit în jurul sâmburelui acrişor
			
de lumină
ţi-am refuzat cătuşele, Neînduplecato,
am recitit din memorie marile cărţi
prin ele am peripatetizat ca prin
grădina plăcerilor
am probat mirarea idioată în faţa cenuşii
şi până seara am sporit numărul idiosincraziilor.
Retras în secrete odăi
TOTAL IRITAT DE PREZENTUL ETERN
AM PLÂNS BULVERSANT
ŞI-AM RÂS POSTMODERN.

Ramona Müller
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inimi plagiate
cuvintele nevertebrate
îşi caută sensul existenţial
ele operează doar pe cord deschis
malpraxis în inimile noastre
versus un vers
coloana vertebrală segmentată
de Brâncuşi
şi infinitul doare uneori

şcoala de poezie

Mariana Zavati Gardner
potecă prin haturi

copacul yerba mate
plantat de iezuiţi grădinari
își scutură vârsta
singur, pierdut
în eternitate - acolo
încăperi din chirpici
pribeag fără casă
la orizont – pe albastru
se imprimă Muntele Curcubeu
pribeag cu faţa zdrobită
întâmplări ţesute-n lână
vis multicolor, ireal
oameni fără vise
pribeag fără casă

am invitat minutele să ia loc
pe scaunele din sala de aşteptare
a unui penultim peron de gară
au servit micul dejun
făcând schimb de pălării şi prezentând
condoleanţe magicianului
pentru iepuraşul ce nu mai ieşea din jobenul său

se vede oceanu-n adâncuri
ascuns - în praf dulăi adormiţi monoton se-nșiră pădurea de
cactuși
pe coasta Muntelui Curcubeu la
altitudini cioplite-n stâncă lunară

separabil
iubesc piatra despărțită
în silabe de nisip
anevrismul scoarței pământului
într-un cub rubick
septicemia cuvintelor încarnate

domicilii impersonale
un copil se uită înapoi
privirea lui emigrează peste domiciliile ferestrei
își ridică gulerul apretat de singurătăți
spre destinația letală din arborele genealogic
nici turnul Londrei nu poate îngropa
orele peste păsări
nici gravitația nu poate închiria
spații pentru un alt adaggio la Paris
să fii părinte sub acoperire
în caz de cutremur existențial
când doar un cod de bare
înlocuiește certificatul de naștere
copilul din mine caută scuze să dezbrace curcubeul
dar bandaje mutilate astupă gura ecoului infantil
umbre legate de bordura venelor
interzic fluorescența
avem latitudini suficiente pentru fiecare august
și pentru fiecare strigăt despicat de monolog
dintr-un pântece onomatopeic
răsare Arcul de Triumf
din coasa Apusenilor
trăiește tu omule
fără frică
anotimpul personal

acasă vor fixa etichete
„am fost acolo!”,
„am văzut!”
forme se prăbușesc
se năruie sinilii
în apa pe care plutește vaporul!

picioare umflate
ani adunati, ţesuţi cu migală
și târguri cu săraci eterni
de vânzare de toate
câini vagabonzi
undeva - în eternitate
pribeag fără casă

minutele scaunelor

doar minutele scaunelor aşteaptă
într-un veşnic voluntariat

cum mor în faţa turiștilor
mobilele se bulucesc să-i
eternizeze cum se duc

sineală eternă
căutare - satul din vis
Tierra del Fuego
vulpi, păsări de pradă,
llamas și jaguari
pribeag fără casă

copacul Ceibo
își scutură anii

asta da surpriză
când timpul nu mai are răbdare
departele îşi cheamă aproapele
pe coama de suflet
într-o investigaţie egală cu o confesiune
ziarul în care ţi-ai citit necrologul
îţi dă dreptul să stai în şase picioare
gândind ca unul
atâtea promisiuni scheletice au trecut
rătăcitoare pe aici
încât oglinda solstiţiului crapă
la fiecare răsărit
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zece mii de pelerini se-ntrec
între zilele sfinte, apuse acum,
s-o afle pe Fatima,
Madona Cernită
pe muntele ferecat în miracol
înapoi la Tilcara, târg uitat
cu bolovani multicolor zugrăviţi
un gaucho stă adormit pe scara
din piatră ce duce la pueblos
llamas timide pasc și dispar
mașini închiriate și oameni,

Art Nouveau, Art
Deco, Secessionist
Neoclasic, neo-Bizantin, neo-Babilonian
cavouri bombastice în eternitate
Francesco plămădește-n lut

turiști hămesiţi se-mbulzesc
la marginea sinilie a căii

în mini-jupe,
Ramona așteaptă
astfel pictată de Antonio Berni
în Colección Amalita Exhibición
parfumate-n oţet,
alte două Ramone
o măsoară cu priviri încondeiate
în curcubee-nţepate de vânt acru
trei ţaţe-ambulante în mini-jupe
dezbat du-te vino printre mașini
la parcarea cu plată din centru
blocuri cu scări din metal,
cuști cu animale de casă
internetul ghicește destinul

locuri de veci ale celor avuţi,
al regretatei Evita printre snobii
duși ai capitalei de pe Rio de la Plata
în alt loc, printre cuiburi
de albine și viespi,
treci de aleea cu meri pădureţi
peste calea ferată neglijată
în orașul meu cu muzici albastre
aţipit e cimitirul cu adormiţii lui
bunicul, bunica și mama
nemișcaţi sunt la POARTA
cu secrete eterne ...

îţi amintești?
siesta mamei - noduri aliniate
vulturi, condori,
alte păsări fără nume
automobilul înghite șoseaua
orizontul se naște și moare

Anzii lamentează

se zăresc vulpi solitare
zac vii pe alei de parcare
nu intră în visul mort al mamei
visul ei din acea după-amiază –
empanadas la Patiseria Don Luis
din El Calafate cu câini adormiţi
acolo Javier plămădește aluatul

ghețarii – cum se prăbușesc
zi și noapte, în dezordine

Café Tortoni

gloria se face vanitate
sau vice-versa cu indigo
trei Ramone repetă mereu...

eram în Buenos Aires
albastru înţepenit peste tot
la promenadă pe căi pietone
pe tarabe lucruri vechi
de ocazie cu etichete
eram în Buenos Aires
tablouri în ulei, cristaluri,
lămpi art deco, lemn încrustat,
obiecte fără sens, cu istorii
uitate, căi pietone cu dansatori
eram în Buenos Aires
dansatori de tango
cu pasiune toridă,
iubire trădată-n moarte
sub un soare total
eram în Buenos Aires
peste drum, clădiri trecute,
milongas, spaţii cu dansatori
biruiţi de cântarea lui
Carlos Gardel din 1930
eram în Buenos Aires

nisipuri albastre
în maquis copaci înfuriaţi
se petrec la mal tulburaţi
abalone furate
dreptunghiuri din lemn
chinuite reazem şi ţintă
ibis conturat în albastru adună prin şorţul din frunze
Martiño plămădește-n chirpici
bolţi sprijină dune pe plajă
O altă zi ... o altă noapte ...
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Cristina
Botîlcă

şcoala de poezie

năravul de a fi femeie
printre lăstari crescuți bezmetic
la sud de apele pântecului
la nord de bătăile inimii
tresar părerile de rău
ca trupșoarele unor hulubi speriați
așa cum te zărisem
agil, naiv și îndrăgostit
te puteam strecura
în buzunarul inimii mele
să te am aproape
când or viscoli șerpii amintirilor
în curbura unor toamne din suflet
mă dezbrăcasem (a câta oară)
de năravul de fi femeie
și am plecat așa cu ciudă

Rădăcini uscate
Știu deja
„Unde-i dumnezeu’ tău, mă?”
și ai muls din ugerul de piatră al țării
Dar cu El am intrat în pământ
când nu voia nimeni să vină după noi
când era iarnă și lunca se făcea pârloagă
și ne săpau mormintele
sau ne obligau pe noi s-o facem.
Cu El am dus copiii și caii la război
cu pânze înfășurate în jurul pântecelor
Că n-aveam nimic
numai un popă în fruntea mulțimii
care se ruga:
„Dacă murim, măcar să fim cu Tine”
Știu deja
„Și ce-a făcut, mă, dumnezeu’ ăsta al tău?”
Ce n-a făcut niciunul
S-a uitat la rănile deschise și n-a întors capul, scârbit
Puroiul nu i-a făcut scârbă
Și nu și-a acoperit nasul cu șervețele umede
„Dumnezeu pare că doarme
Cu capul pe-o mănăstire
Și de nimeni n-are știre”
Dar El ascultă bătăile de inimă dinăuntru
să nu fie dezrădăcinate
și plânge
tămâie
Știu deja
Tu n-ai stejari în curte
și nu știi că dacă vrei să-i muți, se usucă
Pe tine nu te-a izbit clopotul din sat
când bătea de mort
N-aș fi vrut să știu
dar miroși a rădăcini uscate
și-a Trădare.

Niciodată
Mi-am petrecut după-amiaza în cimitir
fiindcă e singurul loc spre care duce șoseaua
singurul loc unde se simte spațiul
Crucile încep la poalele unui deal
și apoi se răspândesc ca o boală
fără leac
O boală de piele
înspre răsărit, unde-i autostrada
se întind ca o pătură cu ridicături de marmură
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În vale, și-a făcut mamaie mormânt
n-am înțeles-o
„Să fie acolo, că nu să știe niciodată”

Camelia
Florescu

În Ardeal,
am văzut un om care-și ținea coșciugul în curte
să-i țină de amintire și de foame
Ai lui – carne din beton – „Nu se știe niciodată, taică”
Moartea ca un tic-tac enervant
prescris de un doctor pe care nu l-ai văzut
la o programare la care n-ai mai ajuns
Crucile mâncate de progres
Niciodată n-a fost „niciodată” atât de inutil

Pe prag
Când vine furtuna
(m-a învățat bunica)
vin și din astea, că altfel nu s-ar curăți lumea
(odată, într-o noapte, pe pragul de lemn, în întuneric)
tu să te duci pe stânca aia nemișcată
să stai acolo până trece
(și s-a uitat la mine cu ochi atât de mari)
Să nu te miști de-acolo, că te zboară vijelia
și nu te mai găsești
(tuna afară și fulgera electric)
poți să-ți mai întinzi o mână, un picior
poți să ridici capul din piept,
dar nu te ridica de tot, nu te desprinde
(mă cuibăream mai bine lângă baticul ei
și-i miroseam palmele de fân)
Auzi, da?
(Aveam în mâini o carte mică de rugăciuni)
Citește-mi
(Ea nu știa carte
și nici nu-i trebuia
Odată, într-o noapte, pe pragul de lemn, în întuneric
nu știam ce furtuni or să vină.)

Prin părțile-astea
Dorul
Doliul
Toaca din turn
Clopotul din curtea din spate
Bate sa... ca... dat... iar și iar
Dacă bate de două ori, e sărbătoare
Dacă bate numai o dată, e de mort
Și vin groparii—puțin beți—ca să nu-i doară
îngropăciunea altcuiva
Și strigă ceva prin cimitir
ca să sperie coțofenele de pe garduri
Cică Dumnezeu a făcut licuricii
când un sfânt s-a îndrăgostit prea tare de o muritoare
și mai avea puțin de-ardea tot cerul de dragul ei
Și-atunci Dumnezeu l-a trântit la pământ
și el s-a sfărâmat în licurici
Așa se zice prin părțile-astea,
că dacă vezi o coțofană pe un gard
o să-ți vină musafiri în ziua aia
Că dacă e furtună afară, să pui sare pe foc de trei ori
și se domolește
Așa-i în părțile astea
unde toaca din turn bate sa... ca... dat... iar și iar
și clopotul din curtea din spate vestește mai mult
morți
decât sărbători.
Vestește
dorul
doliul
C-așa-i prin părțile-astea.

pe urmele atacurilor de cord
să învăț pe de rost resemnarea
n-am mai apucat
să mă preschimb în duminică pentru tine;
a venit o pală de vânt rece
și când am deschis ochii
toate păpădiile tivite pe la colțuri
cu nebuna asta de vară fierbinte din noi
s-au vărsat zdrențuite
fără ploi întorcându-se-n cer
fără lupi urlându-ne prin sânge
fără rotunjimi de vin roșu
fără urme de ruj pe glezne
mahalagioaicele astea de gânduri
se răstesc la mine că te-am lăsat afară
tocmai când te pregăteai să mă iubești
am uitat să te previn
nu știu să fiu nici penelopă nici julietă, nici ană
(dar ce poți să-i ceri unei femei
care n-a născut desfrunziri niciodată?)

Întâlnire cu un lup singuratic
Privesc amiaza cuvintelor,
curcubeul amețit de așteptare și
oceanele stinghere din bobul de rouă
nenuntit încă în pâinea mirării mele.
Rămân goale în urma noastră
peșterile desenate la intersecțiile memoriei
și sub zăpada ce ni se dăruiește,
colecția mea de cărămizi rămâne desperecheată
și pașii pierduți
În visul verde al ierbii tremură spaimele
că iar voi scăpa cerul din mâini
și înlăuntrul cărnii mele se scurg toate râurile
de lumină pe care le-am păstrat
și năvoadele toate au ochiuri tot mai rare.
Zidurile cad pe rând decojind clipele,
sălbăticia și respirațiile
tuturor femeilor adunate în mine.
Câte dintre noi s-au întâlnit cu tine
câte ți-au recitat din sângele lor
Lup singuratic?

Magda URSACHE
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Domnule Nicolae Șt. Noica,
N-am crezut că-mi pot permite un tip de relație
cu opera dvs., limbajul științei construcției fiindu-mi
complet străin. M-am înșelat. Am găsit destule căi de
acces printre corniere, buloane de ancoraj, var hidraulic, marne-marnocalcare, mortar. Urăsc picamerele,
dar și betoanele armate (de microfoane Secu, așa cum
râdeam a plânge în „iepocă”). Să rezonez cu ministrul
unui domeniu complet străin mi s-a părut imposibil,
deși aș fi vrut să știu mai multe despre lianții geto-dacici. Am vrut să dau deoparte cartea-omagiu la 70 de ani
(Profesioniștii-14, Ediție îngrijită de Corneliu-Mihai
Lungu și Ioan Lăcătușu, apărută în 2014 la Ed. Eurocarpatica Sfântul Gheorghe și trimisă mie în 28 ianuarie 2019). Totuși m-a atras. Presimți când o carte te va
interesa, dar faptul că împlineați 70 de ani, ca și mine,
în 2013, cel mai nefast an din viața mea, m-a reținut.
Ca vârstă, ne desparte o vară care n-a fost vară, numai
un potop și-o pară, cum doinește cântecul basarabean.
Trebuia să fie ceva coincident în (t)existențele noastre, un traiect școlar comun, deși eu sunt complet
atehnică. Ia să vedem! Bunica dvs. poartă o rochie la
fel ca bunica Zoe a mea și, pe deasupra, mă cheamă în
buletin Maria-Magdalena, ca pe soția dvs. Am fost și
eu „element nesănătos”. Am reușit la filologia ieșeană
în 1962, după ce s-au desființat așa-numitele burse de
stat, când un candidat cu 5 avea loc asigurat, trecând
înaintea celui cu 8-9, declarat „reușit fără loc”. Am intrat prima, cu nota cea mai mare, am avut diplomă de
merit, dar nu mi-a folosit la nimic, ca omului din Tecuci motorul. Ruptura de 13 ani din trecutul meu literar (cauzată de redactorul șef al revistei „Cronica”, L.
Leonte, pentru „abatere” de la doctrină și greșeală de
tipar considerată politică) a făcut ca dreptul la semnătură să-l recuperez abia în 1989. Ne-reușita socială a
continuat după „evenimente”, în Târgul Ieșilor, dulcele, unde politrucii au fost repuși în scaune de preș. Ion
Iliescu, conform sentinței funcționând sub Ceaușescu:
„omul potrivit la locul potrivit altuia”.
„Comparaison n’est pas raison”, se știe, comparația
nu poate face oficiu de probă, având limitele ei. Dvs.
ați fost ministru în trei guverne (sub Ciorbea, Radu
Vasile, Mugur Isărescu) și ați făcut ce trebuia să faceți.
Chit că Ciorbea a fost inventatorul „reformei pe pâine” și al subdialectului ciorbea-lentă, Radu Vasile s-a
vrut mai mult poet decât ministeriabil, iar Mugur (alb
și roz și pur) ține aurul României în UK, de parcă n-ar
ști ce s-a întâmplat cu tezaurul neîntors de la sovietici.
„Rusia - ce minunat cuvânt și ce înfricoșător” e un vers
de Esenin, dintr-o poezie despre Lenin. Am avut dinspre ruși 11 invazii, după numărătoarea mea, începând
cu 1711; a 12-a, la 23 august ’44. De ce am mai păstra
aurul peste hotare, la „perfidul Albion”, după Brexit?
Cartea grea, greu de ținut în mâini (am citit din ea
pe verticală, ca Hemingway scriind) e, în fapt, despre
măsura deprinsă de un inginer constructor: în carieră,
în ministeriat și-n celelaltele unde ați construit sau ați
reparat, deși în politica dâmbovițeană, de bune/ rele
decenii, funcționează de-construcția. De aceea l-ați
ales ca model pe omul măsurii, ați traversat tranziția
la braț cu Ionel Brătianu (v. Ion I.C. Brătianu inginer
constructor și om de stat, Vremea, 2017. Ediție îngrijită de Silvia Colfescu).
Buna mea prietenă, arhitect Eugenia Greceanu, în
nopțile de după pierderea lui Petru, când mă introducea deliberat în arta monumentelor medievale și-n
tehnica lor de construcție ca să mai uit de ale mele,
mi-a vorbit despre dvs. Mi-a spus că sunteți rudă cu
Noica, nepot de văr. Noica v-a fost unchi. V-am văzut
la Profesioniștii Eugeniei Vodă, tot la miezonoptică: un
regal al unui aristos, așa cum vă prezintă și recomandările prietenilor Ana Blandiana, Al. Zub, Sorin Lavric,
Petre Mihai Băcanu, Romulus Rusan, Ioan Scurtu...
Zice în prefața cărții-omagiu IPS Ioan, Arhiepiscopul Covasnei și Harghitei, că vi s-a dat ascultare: „ de
a sfârteca acea cortină de păianjen țesută peste marile
valori ale artei și arhitecturii românești”. Eu spun că
pânza asta e altă cortină de fier. Că uitarea e un pumn
în gură. „Leacul”? Leacul la îndemână e istoria. De
unde prețuirea arhivelor. Prin arhive v-ați apropiat de
Gh. Duca, ctitor al Școlii de Poduri și Șosele, de Anghel
Saligny, Elie Radu, Emil Prager, Liviu Ciulley... România fost cu adevărat țara lucrului bine făcut. Istorisiți
cum a verificat rezistența podului de la Cernavodă Saligny: a urcat într-o barcă, a dat drumul la tren și a
așteptat sub pod. Dacă se prăbușea, se prăbușea peste
el. A rezistat. Dvs., inginerul Nicolae Șt. Noica, mergeți
pe principiul solidității. Dacă temelie nu e, nimic nu e.
Și pentru pod, și pentru om, măsură, după Protagoras,
a tuturor lucrurilor.
Tot atât de adevărat e faptul că în „veacul cu copite de
drac”, spre a-i spune ca Vintilă Horia, lucrul bine făcut

eseu
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A deprinde măsura
a fost răsplătit cu necazuri, cu chin, cu pușcărizări. Tatăl dvs. era directorul spitalului din Roșiorii de Vede.
Organizase și o secție Z.I. (Zonă interzisă), pentru
îngrijirea răniților de război. La o vizită neanunțată,
Ion Antonescu a fost surprins de ordinea, de curățenia
din spital. Mareșalul l-a citat „pe națiune”, în ’43, cum
obișnuia, motiv ca doctorul să fie dat afară în ’49 din
spitalul pe care îl crease și să fie arestat în ’52. Ca avocat în baroul din București și membru PNȚ, tatăl meu
a fost aruncat într-o judecătorie de ocol din Pârscovul
lui Vasile Voiculescu. De temniță a scăpat ca prin minune. „Cine uită tirania comunistă o ajută să renască”.
Iată spusele dvs., conferențiind la Sighet.
PNȚ-ul s-a stins în 2000, cum se stinsese și „Golaniada”, cum s-a stins și Alianța Civică, devenită partid. Cu câtă speranță intrasem, eu și Petru, în sediul
de la Iași și de la București, scrisesem în „Dreptatea”
lui Carandino... Cu mai multă responsabilitate și prin
aplicarea Punctului 8, nu s-ar fi întâmplat toate astea
și nu ne-am fi ales cu un car de exasperanțe. Corupție
și libertate pentru jaf sunt mărcile celor „30 de ani degeaba”. La Profesioniștii, i-ați descris Eugeniei Vodă
o mostră de corupție: autostrada Bechtel, licitată la
două miliarde de euro, a atins șapte miliarde. Politica
face diferența! Unde-i restul? În sponsorizări pentru
partide, în vilele miniștrilor... Binele social? Poveste! E vreun organism care verifică lucrările publice,
tehnica de lucru, prețurile? Ca ministru, ați încercat
înființarea Consiliului Tehnic Superior. Am în urechi
hăhăiala Băsescului: „Aici sunt banii dvs.” În gropi.
În ce vă privește, ați asfaltat drumul spre Nucșoara
(n-o să protesteze domnul Florian, director la „Elie
Wiesel”, care mereu ne trage pe dreapta?). În numele
a ce numim „existența pentru ceilalți”, ați luptat pentru Fondul Național de Locuințe, ați făcut drum și la
Râmeți, ați pus buline roșii pe o sută de clădiri cu risc
de prăbușire, deși bulina trebuia pusă pe guvernul
României, prea îngăduitor cu traficul de buline, ca să
scadă prețul blocurilor (zice presa că s-a juns la 300).
Mă mir că mă mai mir? Arhivele Naționale se află într-o clădire de dinainte de 1940, cu risc grav (de două
buline roșii, nu de una singură). La cutremurul din
2004 (6 grade Richter), plafonul de deasupra scării
de onoare a căzut. Ce ne mai trebuie arhive? Trendul
este ca trecutul să le rămână neînțeles tinerilor, ca să-i
ia în brațe neomarxiștii. Domnul Andrei Caramitru a
găsit ajutor în coronavirus ca să ceară închiderea bisericilor. Teodor Baconschi teologul nu vrea biserici,

tradiție, folclor. E o tăiere de rădăcini asta. „Căutați
tradiția românească și faceți-o să funcționeze. Arătați
lumii cine suntem noi”, cerea Ionel Brătianu (în 1927,
vă rog!).
Dvs. v-ați opus clădirilor înalte. La Iași, peste biserici,
se nalță în voie hotelurile afaceriștilor termopanizanți,
se taie teii Copoului ca să mai apară un restaurant. Ca
ministru al Lucrărilor publice și Amenajării Teritoriale (1996-2000), ați luat destule măsuri de îndreptare,
dar construcțiile - simbol (sintagma dvs.) se degradează. România are o „tradiție” în acest sens. Sub Groza,
Arghezi a avut curaj să scrie despre dărâmarea abuzivă a Teatrului Național: „ E carnea noastră, Domnilor,
băgați de seamă să nu ajungeți la măduvă. Puneți-vă,
rogu-vă, târnacoapele jos” („Adevărul”, 29 dec. 1946).
Istoricii ieșeni au pierdut bătălia pentru Academia
Mihăileană. A căzut sub buldozere. Măcar Safta Brâncoveanu i-a blestemat pe cei care vor intenționa să-i
demoleze spitalul și blestemul s-a înfăptuit.
Ați scris despre Neamul Noica. Mi-a plăcut cuvântul
neam din titlu, acum când națiune și neam au ajuns
cuvinte istovite, de ocară sau de ocolit, iar cadoul premierului Roman a dus la confuzia romani-români, care
a și prins: „Românii sunt țigani”. Despre Grigore Noica (1880-1946), tatăl filosofului, am scris și eu. Centenarul Noica n-a fost destul mediatizat. Cine să se ducă
la Alexandria de la TV Cultural? Bine că l-a mediatizat
Iosif Sava prin Marino, strigând contra „căpitanului”.
Cât îi datorează grupul de la Păltiniș, nu mai vorbesc.
Norocul lui Dinu Noica: nu i-a păsat de bunuri materiale. Sunt sigură că n-a regretat averea pierdută (peste
o mie de hectare de pământ), în 1946. Teatrul Odeon
se numește Teatrul „Constantin Noica”. O bibliotecă
centrală nu s-a găsit? Știrile nu sunt încurajatoare: la
Biblioteca Națională s-a organizat petrecere contra
cost. Filialele bibliotecilor orășenești se închid (am văzut teancuri de cărți cu siglă, aruncate la gunoi); cele
sătești sunt ca și inexistente.
V-ați ocupat în altă carte grea de construirea Ateneului Român, între 1866-1868. În timpurile noastre
noi, cum se construiește ceva, cum apar de-constructorii. „Cazul” Catedralei Mântuirii Neamului. Câți știu,
dintre cei care se roagă în „spații mici”, că e sintagma
propusă de Eminescu?
Închei cu afirmația că identitatea dvs. de ordin social,
ca om politic, ar trebui să fie măsură (ca să nu-i spun
calapod) pentru halucinanții guvernanți, încrâncenați
în dezbinare și care au dus țara în criză majoră.
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La cincizeci și șase de ani împliniți, Ion al Anei
își bănuiește sfârșitul aproape. Gânduri depresive îl
însoțesc peste zi; visuri coșmarești îi tulbură nopțile...
Bărbatul suferă de o maladie rară, căreia medicii
nu-i dau de capăt. Puțin curaj i-a insuflat preotul cel
bătrân, la ultima spovedanie. Cuvintele părintelui i
s-au părut înțelepte:
„De moarte ne temem toți, fiule, nu o putem evita.
Mai devreme sau mai târziu..., indiferent de vârstă
și rang..., acolo mergem. Moartea deschide calea
domniei spiritului, vieții adevărate: mors ianua
vitae, moartea poartă a vieții, ca să înțelegi.”
Ion al Anei a crezut că înțelege. Din ziua aceea,
reflectând la cuvintele preotului, încearcă un sentiment
amestecat de bucurie reținută și de teamă. Întins pe
patul de scânduri, în grădina din spatele casei, se simte
disputat de cer și pământ, în egală măsură...
Moartea – o necunoscută, în schimb, viața lui alături
de Ana ascunde și mai multe necunoscute. Cea mai
chinuitoare: l-a iubit Ana cu adevărat?... De-a lungul
celor aproape 20 de ani de conviețuire domestică,
femeia i-a oferit puține certitudini. Fată săracă, fără
prea multă școală, s-a îndrăgostit de la prima vedere
de „domn director” al Centrului de achiziții a materialelor refolosibile din sat și după nici o lună i-a venit
în casă, soție aproape copil, surprinzând comunitatea
rurală. Curba imprevizibilă a existenței lui, marcată
până atunci de o burlăcie fără nicio perspectivă de a
scăpa de ea prea curând sau niciodată îl proiectase, pe
neașteptate, în rândul oamenilor „așezați” din satul
său. Avea o familie și o nevastă iubitoare, chiar dacă
mult mai tânără decât el. Se putea considera norocos...
Iat-o pe Ana... Îmbrăcată în rochița ei înflorată,
cumpărată de la târg cu doi ani în urmă și o bluziță puțin
decoltată – zilele de toamnă sunt calde -, se strecoară
printre tufele de liliac spre locul unde Ion contemplă
cerul, încercând să scape de gândurile prăpăstioase
sădite, involuntar, în sufletul lui de cuvintele scripturii,
invocate, apocaliptic, de preotul cel bătrân:
„Din pământ venim, fiule, și-n pământ ne vom
întoarce, fiecare la vremea lui... Voia Domnului...”
Ana, numai zâmbet, cald, matern, ascunzând, în fața
soțului, starea de îngrijorare, așează lângă el o plasă cu
puțină mâncare și un ulcior cu apă:
„Mă reped la mama. A trimis vorbă că nu se simte în
putere. Îi fierb o ciorbiță de legume și mai deretic prin
casă... Mă întorc spre seară...”
„Dar...”, încearcă Ion un protest vag, însă renunță
repede.
„Să mănânci, Ioane... Și să-ți iei boabele... Cum a zis
doctorul. Boabele verzi, înainte de masă. La sfârșit,
celelalte.”
„Bine, bine...”
Femeia se îndepărtează fără ca el s-o urmărească
cu privirea... În schimb, imediat după ce ecoul pașilor
femeii se stinse, în mintea bărbatului reveniră vechile
temeri. Unde plecase Ana?... Soacra lui locuia în partea
opusă a satului, trei rânduri de case mai încolo; sat mic
de luncă, lesne de străbătut cu piciorul în mai puțin
de-o oră. Or, Ana ieșise din curte fix la ceasul sosirii
cursei în stația Căminului cultural, unde se îmbarcau
cei care aveau treabă la oraș sau în satele învecinate.
Bănuia că femeia așteptase sosirea autobuzului... Ca o
confirmare a sumbrelor prezumții, în același moment,
auzi uruitul motorului mașinii. Făcu eforturi să se
răsucească înspre uliță, deși n-avea nicio șansă să
zărească autobuzul și, cu atât mai puțin, să se convingă
că Ana se afla în mașină, spre oriunde: la oraș, sau
numai într-un sat învecinat... Reveni pe spate, fixând
cerul. Acolo, sus, cineva vede și judecă, i se spusese.
Dar tace. Nu-și avertizează ființa creată de El însuși:
Ioane, nevasta ta, luată cu cununie și împărtășită din
poruncile mele legate de sfânta legătură a cununiei, te
înșală și ignoră ceea ce Eu am hotărât pentru căsnicia
voastră... Și, ca să-l liniștească oarecum, duhul sfânt
mai adaugă ceva, ceea ce, după părerea lui Ion, ar fi

gândit chiar Domnul: La Judecata de apoi, voi avea
Eu ac de cojocul ei, dar, până atunci, tu ești lipsit de
putere asupra femeii tale, omule!... Suferă, fiindcă
frumusețea trupului femeii ți-a întunecat mintea.
Nimic nu trebuie luat după aparențe, căci aparențele
ucid iar duhul lui Dumnezeu este un prag greu de
trecut de oameni... Sunt, de fapt, cuvintele bătrânului
preot, pentru a-l liniști, ignorând gura lumii care
de la început n-a agreat unirea lui Ion cu Ana, o
copilă cu mult mai tânără decât el; ceea ce-i va cere

Clipa de
sinceritate

ea, el nu-i va putea oferi, izgonind din casa lor ce a
provădăduit înțeleptul Isaia: duhul înțelepciunii și
al înțelegerii, duhul sfatului și al tainei, duhul
cunoștinței și al bunei-credințe... Bătrânul preot
a încercat, în schimb, să-i alunge temerile:
„Duhul Domnului trezește în om stări trecătoare...
De-am putea face în așa fel încât ceea ce e rău în noi să
nu urce spre Dumnezeul pe care îl slujim... Dar nu!...
Ochiul Domnului este pretutindeni și este în noi. Nu te
poți ascunde în tine însuți...”
Ion ascultă în tăcere cuvintele părintelui. I-ar spune:
Împărtășește învățătura ta și Anei. De ce n-o faci? Ea
are mai multă nevoie de sfaturile tale. Mie, îmi oblojesc
rana din suflet, atât. În rest, nimic nu se schimbă...
Însă cum să-i ceară acest lucru părintelui, duhovnicul
său?... N-o face...
Târziu, către prânz, Ion se ridică din patul de lemn,
face câțiva pași prin grădină; prin ceea ce a fost odată
grădină, astăzi numai un teren îngrădit, în care pomii
și puținele flori rămase în viață agonizează. Lui Ion, în
schimb, gândul acesta nu-i trece prin minte.
„Ca și omul – i-a spus preotul – grădina îmbătrânește,
își pierde prospețimea și coloritul. Nimic nu e veșnic.
Așa e firea...”
În primul an de căsnicie cu Ana, femeia lui adora
grădina. Își petrecea toată ziua aici, mângâind florile,
îngânând păsările, ciugulind din fructele pomilor. În
zilele calde, prânzeau în grădină, la măsuța joasă cu trei
picioare. Atunci aduseseră patul, fiindcă Anei îi plăcea
să ațipească la umbra nucului, astăzi, un schelet lemnos
care nu mai înfrunzește. Ceea ce-l pune pe gânduri...
Ion și Ana au iubit nucul falnic, puternic și plin de
viață mai mult decît pe ceilalți pomi fructiferi din mica
lor grădină. Mărul, părul și cei doi cireși existaseră și
înainte ca el, director la Centrul de achiziții din sat, și
ea, absolventă de opt clase, cu perspective de a suplini
în fiecare an chiar pe fosta ei învățătoare, detașată
în interesul învățământului, la școala de centru din
orășelul învecinat, să hotărască să-și unească destinele
și să trăiască în casa bătrânească a domnului director.
Pe-atunci, hotărâseră să planteze chiar în mijlocul
grădinii un puiet de nuc fiindcă – auziseră amândoi
-, nucul aduce noroc și plozi unei familii. Copii n-au
avut, dar fericirea nu i-a ocolit... Așa crezuse ea, așa
crezuse și el... N-au prevăzut ce avea să se întâmple
mai târziu: din motive cărora nu le-au găsit noima,
nucul s-a îmbolnăvit și s-a uscat. Cei doi soți și-au
propus să-l scoată și să-l înlocuiască cu un alt nuc.
N-au mai făcut-o. Ion s-a îmbolnăvit, s-a pensionat,
iar femeia lui se descurcă cum poate, îngrijind doi
oameni bolnavi: soțul șubrezit de o maladie ciudată și
mama, văduvă și becisnică...
De obicei, seara târziu, Ana se întoarce acasă, epuizată de grija mamei bolnave. Așa îi spune lui Ion. El
observă că e îmbujorată la față, ea motivează că afară
s-a răcorit, deși, peste zi, soarele a fost generos. Nu-și
explică de ce și nici Ion nu insistă pe aceest subiect.
Este sfârșitul verii, aproape toamnă și vremea devine
capricioasă. Probabil, și boala lui careia nici doctorul
navetist din sat nu-i găsește leac...
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În bucătărie, pregătind o cină frugală, Ana cântă.
Bărbatul ciulește urechile, dă aparatul de radio cu
tranzistori pe silențios... Chiar cântă... Îngână ceva, o
melodie populară, probabil...
Iat-o pe Ana, intră în camera lui cu boabele pentru
înainte de masă și o cană cu apă. Ar vrea s-o întrebe
de ce cântă, dar n-o face. Evită s-o tulbure. O bănuială
mai veche devine un vierme care-l roade pe dinăuntru.
O bănuială niciodată confirmată...
„Mă-ta se simte mai bine?...” întreabă.
Cu siguranță, Ana se poate bucura de semnele de
însănătoșire ale mamei... Ar cânta și dacă el s-ar simți
mai bine. Deocamdată, maladia inexplicabilă care-i
macină lui, pe zi ce trece, sănătatea, nu-i poate aduce
femeii zâmbetul pe figură...
„Da de unde, Ioane! îl surprinde nevasta. Nicio ameliorare... Mâine, mă întorc să-i spăl câteva trențe. E
mama mea, totuși...”
Atunci, de ce cântă Ana?... Întrebarea îl sâcâie mai
rău decât boala necunoscută care s-a cuibărit în el în
acest al cincizeci și șaselea an al vieții...
Într-o altă noapte, mamei i-a fost mai rău. Ana
nu s-a întors acasă și nici în ziua următoare. Ion s-a
descurcat cum a putut. Nu e căzut la pat, chiar dacă
se simte lipsit de vlagă. Mai ales, când i se năzare c-o
aude pe Ana cântând prin casă...
Medicul de familie continuă să-l viziteze la douădouă zile. Nu anticipează diagnosticul, dar i se pare că
starea bărbatului este mai bună. Ion îl contrazice de
fiecare dată:
„Simt eu, domne doctor, că nu e bine... Mi-a revenit
sângele în obraji și a dispărut paloarea, spui dumneata. Dar nu și slăbiciunea, care mă țintuie la pat cât e
ziua de lungă. Abia dacă mai pot face câțiva pași să-mi
iau o cană cu apă...”
Despre deplasarea la oraș, la policlinica pentru care
i s-a făcut trimitere, nici nu poate fi vorba. Cum să se
deplaseze cu autobuzul în halul în care se află?...
„Doamna Ana...”, încearcă medicul să-i sugereze.
Ana l-ar putea însoți la oraș, dar în ultima vreme plecările de-acasă la mama ei sunt tot mai dese. Bătrâna
trebuie ajutată să supraviețuiască, să-și trăiască zilele
câte i-a mai lăsat Dumnezeu. Ion?... Deocamdată se
descurcă și singur, are o vârstă când nu e totul pierdut.
La 56 de ani nu te gândești la moarte. Și totuși...
Bărbatul a început să piardă în greutate, dar asta
fiindcă nu prea mănâncă, crede Ana. De multe ori,
când se întoarce acasă, găsește mâncarea neatinsă. Își
ia boabele, bea ceaiul din infuzie de plante și doarme
cât e ziua de lungă. Asta bănuiește nevasta. El îi spune
că nici nu a închis ochii, se teme să adoarmă fiindcă
atunci începe coșmarul... Tot felul de vise care-i tulbură somnul. Îi mărturisește și vecinului dinspre grădină, preotul, temerile. Părintele îl ascultă răbdător iar
la sfârșit îi repetă aceleași cuvinte pe care, probabil, le
spune și enoriașilor la biserică:
„În orice făptură omenească, Ioane, moartea și viața
coexistă, altfel spus, apare o tensiune între două forțe
opuse. Moartea, la un anumit nivel, poate însemna
condiția unei vieți superioare, la alt nivel...”
Ion nu înțelege ce vrea preotul să spună, dar nu
pune întrebări lămuritoare Probabil, dacă Ana ar fi
fost acasă și l-ar fi ascultat pe părinte, ar fi priceput
tâlcul acestor cuvinte... În schimb, nevasta n-a mai
ajuns acasă, de la mama ei, de două zile și nici vorbă
nu i-a trimis prin cineva din sat. Cu siguranță, bătrâna
se simte mai rău ca înainte. La vârsta ei de aproape 80
de ani, boala nu cedează...
În singurătatea casei, bărbatul rătăcește cu gândul
de la una la alta. E foarte bolnav și, cu siguranță, are
zilele numărate. Totuși, o speranță îl încearcă: dacă
Ana i-ar fi aproape, ca pe vremuri, trupul lui s-ar putea întrema și și-ar redobândi vigoarea... Știe că nu-i
va cere s-o facă. Nu din mândrie. Vrea s-o menajeze,
Ana să nu bănuiască ce-l roade...
Dar iat-o întoarsă acasă. Nu pare deloc obosită după
nopțile nedormite, veghindu-și mama. O mătușă i-a
dăruit un șal lung din mătase. Îl poartă în jurul gâtului
fiindcă în încăpere e frig, a venit cu adevărat toamna și,
cât a fost ea plecată, Ion n-a făcut focul în sobe. Când se
retrage în bucătărie sau trebăluiește prin prispă, Ana
cântă... Sau numai lui i se pare că nevasta fredonează o
melodie populară despre dorul de iubire. În dimineața
următoare, când ea îi spune că se întoarce la mama
bolnavă, Ion izbucnește:„Și eu sunt bolnav, Ană, poate
mai grav decât soacră-mea...”
„Știu, Ioane, dar ce pot face?... A încercat și doctorul...
Numai Dumnezeu mai poate să te ajute...”
„Ai să mă găsești mort în casă... Fără lumânare...”,
bâlbâie bărbatul.
„Doamne ferește!...” se adumbresc privirile femeii.
„Cum îi va fi voia, șovăie Ion. Dar, Ană... Să nu te
mânii... Vreau să-mi spui ceva... Dar sincer...”
„Ce să-ți spun, Ioane?... Hai, că trebuie să-i duc
mamii boabele...”
„M-ai înșelat vreodată ?...” reușește bărbatul să-și
mărturisească temerile.
Femeia tresare. Se sprijină de masă, îl privește mută.
Pe urmă, abia îngaimă:
„Ce-ți veni, omule ?...”
„Oricum, ne va despărți Dumnezeu... E păcat să
ascunzi unui muribund... Ană... Trebuie să-mi spui!...”
Nevasta își frământă palmele. Își privește bărbatul
cu neîncredere și în cele din urmă se hotărăște:
„Nu știu ce să zic, Ioane... Zău, nu te-aș minți... Dar
dacă, până la urmă, te faci bine?...”

Mirela Iftimi
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- Iar, oameni? s-a auzit o voce necizelată, vizibil
nemulțumită din public, pe care nimeni altcineva
în afară de Ian nu a putut-o identifica în mulțime,
judecând după privirile cercetătoare care-i căutau
proprietarul. Cu vederea lui de vultur, Ian observase
că aparținea unui ciclop. Al cărui unic ochi, de culoare
verde-mucegai, din mijlocul frunții, era atacat, pe
sfert, de albeață.
- Da. Oameni. Am mai discutat despre asta, Oculus.
L-a identificat se pare și Supremul și i-a răspuns lui
și întregii adunări de ființe fantastice pe un ton sever,
punând stavilă valului de murmure aprobatoare care
s-au stârnit în tribune la auzul cuvintelor ciclopului.
- Dar oamenii au fost cei care au distrus Pământul!
Ce nevoie mai avem noi de rasa asta distructivă? Sunt
instabili psihic și emoțional. S-a aliat cu nemulțumirea
primei voci care s-a crezut ascunsă în grupul celor
aproximativ douăzeci de ciclopi aflați pe scaunele cele
mai de sus, din dreapta, o ființă tot cu un singur ochi
și trup de om, având în schimb o singură mână și un
singur picior pe care tot țopăia, pe loc. Spre deosebire
de ciclopul care se temuse să se arate, preferând să
strige anonim din mulțime, creatura cu un singur
picior zvâcnise din grupul de indivizi asemenea lui,
amestecați printre alții, care aveau însă două mâini
și două picioare iar pe gâturi purtau capete de capră,
și își exprimase cu glas tare și răsunător întrebarea.
Găsindu-se cu două rânduri mai jos, individului nu-i
fusese frică să-și arate chipul. Ochiul căprui al ființei
de nici un metru înălțime, ce sărea pe loc de parcă
unicul lui picior era un arc care îl tot arunca în sus, era
cuprins de scăpărări de mânie.
Ian nu știa cum se numesc ființele acelea cu o mână
și un picior și de ce, arătând atât de diferit față de cele
cu două mâni și două picioare, dar cu capete de capră,
stăteau totuși împreună, ca și cum ar fi membri ai
aceluiași popor.
- Domnule Palor, am luat notă de opinia dumneavoastră în discuțiile anterioare. V-ați exprimat destul
de clar, cu vehemență chiar, cu privire la interzicerea
oamenilor, ca specie, pe Terra. Știm cu toții că sunteți
printre cei care susțin sus și tare extincția acestora.
Vă cunoaștem și argumentele, pertinente, ni le-ați
prezentat în mod repetat. Însă pe Terra cea salvată, o
rasă tot va trebui să muncească pentru bunul trai și în
folosul celorlalte. Bănuiesc că nu vreți ca aceasta să fie
tocmai neamul fomorienilor, chiar dacă unii dintre voi
au două perechi de membre și doi ochi și deci le-ar fi
foarte lesne s-o facă.
„Aha! sunt așadar din același neam, de aia stau
laolată. Și se numesc tot fomorieni, chiar dacă nu seamănă”, a făcut Ian constatarea.
Redus la tăcere de replica abilă, fomorianul întunecat la uitătură s-a așezat pufnind pe nas, în timp
ce căpățânile de capră ale celor dintr-un neam cu el
s-au legănat atât de violent a negare, încât s-a auzit
clinchetul produs de lovirea coarnelor între ele.
Și dac-au mai fost și alții, prin mulțimea de ființe
fantastice, care să-i suțină opiniile, cu siguranță și-au
înghițit cuvintele la auzul acestei perspective cu totul
inconvenabile.
Simțind că a prins momentul prielnic, Supremul l-a
exploatat invitându-i:
- Pe aceia din neamurile voastre, care au aceeași
părere cu a domnului Palor, îi poftesc să vorbească!
Acum! În fața întregii adunări de rase magice. Oferindu-ne tuturor și soluția la problema care se ridică în
mod automat: Cine o să muncească pe Terra cea salvată,
în cazul în care dăm curs propunerilor de extincție a
rasei hominidelor și oamenii vor fi eliminați până la
unul? Există vreo rasă care se oferă? A pus Supremul
batjocoritor întrebarea pentru amuzamentul propriei
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Fiul lui Adam McGonagall
și Vergeaua de os
vanități, bucurându-se să-i vadă pe toți în încurcătură,
reduși la o umilitoare situație, pentru că știa bine care
era răspunsul. Le cususe buzele. Bineînțeles că nimeni
nu voia ca poporul lui să muncească pentru alții.
Profitând de tăcerea mormântală care se lăsase, nici
măcar bâzâitul aripilor micilor zâne albastre nu se
mai auzea, Supremul a continuat lansând adevărata
întrebare, cea cu substanță, cea înspăimântător de
primejdioasă:
- Sau are cineva propuneri pentru o altă rasă?
Parcă pusese o bombă cu ceas în mijlocul arenei.
Fețele tuturor au împietrit. Ochii s-au dilatat de
spaimă. Nimeni nu mai mișca. Nimeni nu mai respira.
Dacă cineva îndrăznea să se ridice și să propună o
altă rasă, făcea practic, în mod public, o declarație de
război. Tensiunea din amfiteatrul grecesc atinsese cote
alarmante. Îngrijorarea din tribune, adunată de prin
toate sectoarele, devenise grea, palpabilă. Era precum
un nor de furtună care apăsa capetelor tuturor. Iar
norul se făcea tot mai mare alimentat cu frica fiecăruia.
Cu toții aveau dușmani proprii sau polițe personale de
plătit, ei sau neamul din care făceau parte. Pericolul era
teribil. Unele neînțelegeri dintre anumite rase erau de
notorietate, vechi de milenii. Cu toții se temeau să nu
deschidă vreunul, cu mințile mai scurte, gura. Tăceau
ființele fantastice într-o încordată așteptare.
În schimb Supremul jubila. Pe chipul fără trăsături
conturate un rictus hidos a despicat obrazul spelb.
Ian s-a gândit că s-a vrut un zâmbet de satisfacție,
probabil. Rictusul însă s-a lăbărțat ciudat, făcându-l
să arate straniu. Pielea i s-a crăpat pe față și chipul de
om a început să dispară înghițit de o creatură neagră
care se afla dedesubt și care ieșea acum la suprafață.
Sub ochii lor Supremul se metamorfoza. În locul
bărbatului cu înfățișare banală, după câteva zvârcoliri și
contorsionări, a apărut o creatură neagră ca smoala, cu
trup de șopârlă acoperit cu solzi ascuțiți ca niște țepușe
și cu un cap de țap. Patru coarne lungi și răsucite în
formă de spirală, poleite cu aur, îi împodobeau țeasta.
O limbă lungă, bifurcată, îi ieșea din botul deschis și din
când în când, gusta aerul. Balele-i curgeau și respirația
îi mirosea a ouă clocite. În ciuda dimensiunilor uriașe,
țapul cu coarne de aur și trupul de șopârlă se mișca
iute, rotindu-se agil în arenă ca să-i privească pe toți.
Și emana frig. Un frig cumplit. Aflați cel mai aproape
de el, tinerii și-au simțit părul ridicându-se pe brațe.
Carnea li s-a strâns pe sub pelerinele subțiri. Simțeau
cum încep să degere de frig. Din tribune, priviri
sticloase urmăreau șopârla cea neagră cu coarnele
poleite. Ființele fantastice păreau că tremură și ele. Și
nu doar de frig. O spaimă cumplită le marca chipurile
vineții. Frica maselor părea să îl bucure pe Suprem.
Hrănindu-se parcă cu spaimele lor, creatura a început
să crească. Și creștea. Și odată cu trupu-i de șopârlă
cu cap de țap încornorat creștea și frigul. După ce a
cuprins mai întâi arena, frigul a pus stăpânire, rând
pe rând, pe toate sectoarele din tribune, ajungând să
cucerească, la final, întreag amfiteatrul grecesc. Cât
ajunsese și Supremul să fie de înalt. Înălțime de la care
îi fixa pe toți cu pupila lui de țap alungită pe orizontală.
Striviți de măreția lui întunecată, neștiind ce urmează
să se întâmple, oameni și ființe fantastice tremurau în
așteptare. Ultimii cu privirile plecate. Doar oamenii
îndrăzneau să-și țină capetele ridicate și să caute să
cerceteze în ochii Supremului. Al cărui cap de țap
depășise în înălțime și ultimul rând al amfiteatrului, cel
pe care stăteau ciclopii. Au iscodit privirile oamenilor,
dar n-au văzut nimic în irișii galben-verzui ai creaturii
de coșmar, decât golul, vidul absolut. Nu se citea
nimic în ochii șopârlei-țap în care se transformase
Supremul. Fără expresie, fără sentiment, ochii-i erau
pustii. Morți. Ochi morți.
Pe rândurile de piatră ale amfiteatrului, chipurile
ființelor magice păleau, indiferent de culoarea rasei.
Trupurile se ghemuiau, umerii se adunau, dinții au
prins a clănțăni. Teroarea simțită atinsese paroxismul.
Unii au leșinat. Picau de prin mulțime. Și nu doar
ființe din soiul celor mai firave, ca neamuri, cădeau în
nesimțire. Cum era cazul naiadelor, nimfelor, zânelor
sau piticilor. Ci și chiar ciclopi, hipogrifi, centauri,
gnomi, elfi, și până și un trol s-a prăvălit la picioarele
celor de-o seamă cu el. Creatură recunoscută în toată
lumea pentru lipsa-i de agerime.
Doar din arenă nu a căzut nimeni. Tremurau vârtos oamenii, respirația lor scotea aburi, dar toți cei
douăzeci și patru de tineri în pelerine galbene, plus unul
în pelerină purpurie erau în picioare. Ian McGonagall
avea de ce să fie mândru de ei, de el.
- Voi interpreta tăcerea voastră drept răspuns, a
sâsâit glacial Supremul, din cauza limbii înspicate.
Înțeleg că niciunul din neamurile prezente nu vrea ca
altă rasă, exceptând-o pe cea a oamenilor, să trudească
pe Pământul salvat. Perfect. Oamenii să fie, atunci!
Specia hominidelor va trăi! A decretat tare, după câ-

teva clipe de așteptare oferite răgaz celor care ar fi
vrut să se răzgândească în ultimul moment, făcând
ca tensiunea din public să urce iar la cote de criză,
după ce tocmai scăzuse cu câteva grade, vizibile în
umerii ce apucaseră să se mai îndrepte și în capetele
care prinseseră curajul să arunce priviri furișate la
creatura cea neagră cu coarne poleite. Șopârla-țap a
început să se micșoreze. Treptat, a coborât până ce
a ajuns la înălțimea unui stat de om, chip în care s-a
și transformat. Supremul devenise iarăși un bărbat
oarecare, îmbrăcat în haine gri, cu părul șaten, de
înălțime medie, fără trăsături conturate.
- E momentul depunerii jurământului, a anunțat
bărbatul banal la înfățișare, cu glasu-i obișnuit, plictisit, fără să-i mai fie alterat de sâsâieli, plimbându-și
privirile peste toți cei douăzeci și cinci de tineri. Vom
începe cu liderul lor. Ian McGonagall, vino în față! i-a
cerut Supremul imperativ.
Ian a făcut câțiva pași. Și dacă la exterior niciun
mușchi nu se clintea pe fața-i palidă, cu trăsături
regulate, de o frumusețe aristocratică și nicio sclipire
de panică nu-i tresărea în pupila de culoarea mării
răscolite de vânturi, Ian, afișând aceeași mască a
nepăsării pe care i-o cunoșteau ceilalți tineri, mască
pe care și-o construise și o exersase din clipa în care
ajunsese pe această planetă, în adâncul lui, acolo unde
credea că se stinsese orice urmă de sentiment, s-a
declanșat furtuna. Devastatoare. Era un uragan, putea
spune. Pentru că Ian știa că urmează momentul crucial.
Scopul pentru care el și ceilalți copii fuseseră răpiți,
instruiți și antrenați pe această Planetă-laborator, în
așa numita „Fabrică de luceferi”. Instinctele lui, și mai
ales cele ale lupului tânăr din interiorul său, țipau că
este în mare pericol. Îl avertizau că urmează o capcană.
Jurământul avea să-l lege pentru totdeauna de creatura
aceasta încornorată și de supușii lui, demonii.
Fragment din volumul 2, nepublicat încă, intitulat:
„Fiul lui Adam McGonagall și Vergeaua de os”
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Eugen Dorcescu și jurnalul Ramona Müller
ca eveniment al scrisului

Teoria literară română a fost destul de săracă în
definirea completă a memoriilor și jurnalelor, mai ales
că aceste două specii ale scrierilor autobiografice se
întrepătrund adesea, au uneori vieți paralele în cazul
aceleiași scrieri. „Însemnări asupra evenimentelor la
care a participat cineva ori care s-au petrecut în timpul
vieții cuiva”, astfel sunt definite memoriile, „însemnările
zilnice ale cuiva despre anumite evenimente legate, de
obicei, de viața sa” fiind jurnalele. S-a descoperit chiar
un „gen” autobiografic pe lângă cele existente, care
are o frontieră comună cu acestea. În toate încercările
de „postare” în manualele școlare lipsește definirea
ficțiunii, acest element esențial pentru oricare gen
și specie a creației literare și posibila ei prezență în
însemnările autobiografice.
Referitor la aceste forme ale desfășurărilor
autobiografice, se pare că la noi ele au proliferat în
perioada post-comunistă, oferind material documentar
despre regimul totalitar. O excepție este însă „Îngerul
adâncului”, care cuprinde pagini postrevoluționare,
surprinse între anii 1991 și 1998 de Eugen Dorcescu,
oferindu-ne o frescă foarte vie și dureroasă a trecerii
noastre spre capitalism. Sunt pagini care oglindesc
oportunismul celor ce se cred cavalerii erei noi,
zbaterile donquijotești ale aspiranților spre posturi
de conducere, după înlocuirea brutală a „foștilor”, fie
aceștia din urmă relicve ale socialismului sălbatic, fie
reale valori naționale la serviciul cărora s-a renunțat,
prin noua și sălbatica tiranie politică. Partea de
memorialistică din acest jurnal este backgroundul
social-politic al evenimentelor de după 1989 care
au avut un impact deosebit asupra existenței lumii
literar-artistice din Timișoara. Autorul a fost martorul
mișcării browniene a unei lumi ce-și trăiește decadența
spirituală, dar care crede că a intrat pe trendul
ascendent al unei renașteri. Departe de a fi un oaspete
pasiv al derulării evenimentelor, în acele însemnări
aproape zilnice, Dorcescu nu este un simplu cronicar
care înregistrează obiectiv ceea ce se întâmplă, ci
un consecvent purtător de atitudine. Critica stărilor
de fapt nu este una de dragul criticii, autorul își
regretă poziția, așteptările lui au fost altele, dar
înaintarea impetuoasă în timp a îngroșat și îngrășat
oportunismul și asaltul mediocrității asupra redutei
criteriilor valorii, pe care le anihilează progresiv.
Poziția autorului nu se datorează vreunui subiectivism,
cum am crede lecturând paginile încărcate de relatări
dureroase ale evenimentelor. Dorcescu nu se dorește
un luptător, nu este un conflictual, dar reticența lui în
fața invaziei insolente a unor personaje reale, care au
lăsat dezastre în urma lor nu poate fi decât o privire
lucidă și obiectivă. Subiective sunt mai degrabă
tendințele de inaderență la contextul social, marea
sa tendință de insingurare și căutarea adevărului și-a
sensulul existenței în Divinitate, singurul reper posibil
al echilibrului sufletesc.
Poet fiind, autorul nu tinde să explice meandrele
elaborării propriei opere, cum fac adesea mai ales
prozatorii, ci notează abrupt și sec faptul că mai scrie
din când în când un poem, prin vraiștea vremurilor.
Dar, fapt neobișnuit, straniu pentru un jurnal este o
surprinzătoare apropiere de proză. Epic se conturează,
precum în paginile unui roman, personajul Iovescu.
Apariție stridentă, autodistructivă, acesta iese puternic
în relief, conturat cu metodele graficianului care
utilizează acidul sulfuric în gravurile sale. Caricaturalul,
grotescul mergând până la burlesc atestă o latură mai
puțin discutată a operei lui Eugen Dorcescu. Uneori în
contextul solemnității poemelor se găsește și câte un
accent, i-aș spune simplu, de „critică socială”, targetul
fiind tot acela al debusolării din existența noastră
actuală, al parvenitismului și insolenței urâtului,
din viața lipsită de noblețe spirituală. Revenind la
personaj, dacă nu am ști că acesta a fost unul real,
s-ar putea pune, teoretic ca probabilă și problema
prezenței ficțiunii ca modalitate de reprezentare a
filonului epic într-un jurnal care atestă o vocație de
prozator, cu toată ambianța predominant romantică,
lirică, visătoare, care se voiește parcă un scut în fața
morbidei decadențe a lumii.
Se pare că Dorcescu nu intenționa să publice acest
jurnal antum, nesocotindu-l drept opera sa de căpetenie,
deasupra poeziei. I s-a propus însă și bine s-a propus.
La modul general asistăm la o formă de îmbătrânire a
culturii. Este un moment crucial atunci când viața și
creația devin memorii, mărturisiri, jurnale. Ajungem
în acel punct în care nu se mai nasc scenarii, în care
îți dai seama de inutilitatea elaborării unui project de
roman sau a conturării unui volum de versuri. De la o
anumită vârstă autorii încep să ne spună cum au scris,

de pildă romane, părând că această specie e pe cale de
a ceda spațiu mărturisirilor subiective. Găsim în arta
seniorilor, eseul infinit în care scriitorul se referă la
propria-i creație de odinioară, singurul reper concret
pentru el, care, în mod paradoxal este însăși ficțiunea,
arta, fantezia creatoare. Nu este cazul lui Dorcescu,
poet activ, care este gata oricând să ne surprindă prin
volume mult mai importante decât o scriere care evocă
evenimente transcrise din trecut. Există scriitori care,
în absența mirajului inspirației, se hrănesc din sine,
într-o monodie fără sfârșit, într-o melodie infinită...
Desigur, jurnale se pot scrie la orice vârstă, pot răsări
albume de amintiri, există celebrele jurnale de bord.
Aici nu mai poate fi vorba de literatură, jurnalul
ignoră ficțiunea. Totodată nu se poate ști cât de multă
autobiografie există într-o scriere care se vrea cu
caracter autobiografic. Poetul nostru face însă literatură
autobiografică. Chiar o însăilare de evenimente sau
persoane devine, sub pana lui, un lucru bine făcut.
O îndelungată experiență în desișul cuvintelor bine
așezate îl scutește de banalitatea jurnalelor-document,
dar fără harul artistic și simțul valorii.
„Este vremea memoriilor şi a confesiunilor. Scrierile memorialistice reprezintă astăzi o industrie şi
această industrie se află în plin avânt. Toată lumea
scrie memorii, confesiuni, autobiografii, poartă convorbiri sau dă interviuri; şi toată lumea citeşte memorii, amintiri, confesiuni, autobiografii, convorbiri şi
interviuri. Genul memorialistic, dacă i se poate spune
aşa, este probabil genul dominant al acestui sfârşit de
veac; romanul, în orice caz, a fost detronat, întâietatea
nu-i mai aparţine. Pofta de spovedanie în public se
dovedeşte la fel de insaţiabilă ca şi foamea publicului
de spovedanii şi dezvăluiri.” (Mircea Iorgulescu, Ispita
memorialistică, în Caiete critice, nr. 1-2 din 1987).
Foarte interesant spus, doar că declinul beletristicii
nu a fost încă demonstrat la modul general, el putând
fi constatat la anumiți scriitori, atunci când vârsta
înaintată le diminuează puterea de a-și imagina, de a
controla ficțiunea. Ispita memorialistică rămâ-ne un
apel la instanța posterității. Până la urmă lăsarea în
suspensie reprezintă finalul oricărui roman. Iar după
ce a creat misterul, autorul scrie o deconspirare, încercând astfel să atragă din nou atenția și să prelungească
destinul operei sale în viitor.
Mircea Eliade a simţit că nu mai poate scrie decât
la persoana întâi, „că orice altfel de literatură, în
afară de cea direct sau indirect autobiografică, n-ar
avea sens”. Camil Petrescu citește, la un moment dat,
doar memorii („neliterare”) și îl interesează valoarea
lor documentară, psihologică și socială. Lui Thomas
Mann i se părea mai interesant să ne relateze Cum am
scris Doctor Faustus, decât să se ocupe de un nou roman? O adevărată pauză a creației. Subtitlul Romanul
unui roman nu-și mai avea sens, evenimentele istorice
la care participa autorul în exil, jurnalul său privind
modalitatea de a se documenta interesează mai puțin,
ficțiunea nu mai există. Nu numai Thomas Mann crede
că a scris un nou roman (în completarea celui faustic).
Nicolae Breban se întreabă: „Nu cumva încerc să fac
din propria mea autobiografie un roman?” În traversarea senectuții Breban pare a fi mai bun memorialist
- eseist decât romancier. Dialogurile devin interminabile, eseurile nu mai sunt romane. Hipertrofierea eului
unor autori poate deveni obiect de studiu de laborator,
material documentar. Jurnalul lui Eugen Dorcescu nu
este, deci, productul secundar al operei sale, în niciun
caz dintr-un jurnal un roman autobiografic și având
în vedere epoca în care a fost scris, destul de departe
de zilele noastre, nu e un product al vârstei înaintate,
ci un bastion al rezistenței unui poet adevărat în fața
asaltului mizeriei umane.
În comentarea evenimentelor autorul nu se lansează
în nesfârșite eseuri despre propria-i operă. Totuși, simțim în atitudinea lui gândirea artistului, a poetului, căci
Dorcescu rămâne poet și când traversează bulevardul...
Scrierea lui este permanent alimentată de spiritul
operei sale, de la înălțimea căreia privește realitățile
efemere. Documentarul său ne previne mereu că
între artă și realitate se ivește o prăpastie de netrecut,
mesajul fiind acela că trebuie să avem opțiuni clare, să
alegem din acest haos o tabără sau alta.
Contează mult în această emulație a jurnalelor și
memorialisticii autenticitatea faptelor, sinceritatea
autorului. Până la urmă, printr-un subtil procedeu
artistic, memoriile, jurnalele pot naște o mare ficțiune, scriitorul făcând din sine însuși un personaj
pe care-l zugrăvește cum vrea. Și atunci jurnalele
sunt doar niște ficțiuni deghizate, care dau senzația
strictului autentic, dar adevărul îl cunosc doar autorii.
Nu este cazul de față. Nu a fost în intenția autorului
de a se contura pe sine, însă personalitatea autorului
apare fără o intenție expresă, din stilul autorului, care
nu este un simplu copist al realității, ci un elegant al
exprimării într-un secol total diferit și refractar acestui
fel de a fi. Dorcescu este el însuși, inconfundabil, în
orice postură, fie ea și aceea de respingere a răului. El
nu va face niciodată un pact cu Diavolul.

Câteva
considerente
la independenţa
spirituală

(Ramona Müller –
„Dumnezeu în vocativ”,
Ed. Libris, 2018)
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Despre destin, cum nu te poţi ascunde de el, că
e determinant, e implacabil şi în consecinţă e dat
naibii, astfel de prelegeri am tot auzit de la spuma
filosofilor, la cea a psihologilor şi până la predicatorii
din toate bisericile. Dar pur şi simplu nu mă interesază
erudiţiile şi iluminările de acest fel, le consider forţate
şi chiar jalnice. Personal, am făcut „imprudenţa” să
scot în lume anul trecut un volum de poezie intitulat
„Înscenarea Destinului”, şi atât mi-a trebuit, că mi-am
auzit-o de numai. Vin acum şi salut apariţia editorială
a Ramonei Müller, „Dumnezeu în vocativ”, care
se deschide cu îndrăzneţul şi argumentatul „Destin
reversibil”. Se observă din start mâna sigură a
poetei, atât de sigură încât nu i s-ar putea prescrie
un destin croit la comanda astrelor sau a te miri ce
altor elemente de prin univers, care se ţin de astfel
de bazaconii. La Ramona Müller, lucrurile sunt clar
exprimate, dacă nu-i convenea chestia cu destinul, îl
ia de moţ şi ţaca-paca, îl întoarce cum are chef, ca de
la cheiţă o jucărie care să cânte pe tonuri potrivite
şi nu după modele setate
din fabrică. Cam asta ar fi
cu personalitatea poetei
şi tratamentul gen terapie
de şoc, aplicat în relaţia ei
cu destinul. Atunci când
am spus mână sigură, am
şi de ce, văzând orientarea
sa fixată, ancorată bine din
punct de vedere geometric
şi analitic, astfel: „acolo
unde înfloresc/ trandafirii
sălbatici/ picură secundele
adormite/ în baldachinul
surâsului tău// am un
infinit/ în spate/ şi un altul
în faţă// sunt un zero/
în seara asta/ cuvintele
îşi donează viaţa/ pentru
unicul/ transplant de iubire”
(abscisa existenţei).
Mai este şi (co)ordonarea cromatică şi găsirea
esenţelor corespunzătoare, astfel ca întregul să se
producă motrice şi nu static, şi pe nesimţite înscriindu-se într-o fază matriceală. Minimalizarea
conştientă a eului ţine de un peisaj dedicat, cui altfel
decât sentimentului imperial al iubirii. Este parcursă
starea de graţie cu o acurateţe stetoscopică, încât
sunt mai greu de scăpat semnele vitale. Ca în orice
parcurs de iubire, precum într-o aplicaţie operată
direct pe suflet, există şi paradigma halucinantului
alături de stările de agregare ale realului. Aşa
cum se arată aici, singurătatea nu se împarte, ci se
extrapolează, asta da bază de calcul pentru spectrul
singurătăţilor: „în abc-ul singurătăţii/ învăţ să măndepărtez/ de trupul meu/ câteodată sfârtec totalul
anotimpurilor/ concomitent cu pelerinajul uitării de
sine// între Ape şi Pământ/ năvoadele prind cuvintele
vii/ le închid apoi ermetic/ în preludiul verilor/ când
solstiţiul mă cheamă/ în singurătatea ta” (cealaltă
singurătate). Ar fi desigur impropriu să pedalez în
neştire pe marginea destinului, şi să nu-i acord atenţia
cuvenită lui „Dumnezeu în vocativ”, segmentul de
mijloc al cărţii. Şi am ales de aici, poate puţin subiectiv dar sper că nu în detrimentul obiectivului,
„judecata unei toamne târzii”: „o ploaie de noiembrie/ se spovedeşte auricular/ în cochilia unei
biserici/ unde rugăciunile încă şoptesc crezul meu/
să fii obligată să aştepţi/ acel miracol condamnat/
când „acum” se simte/ înainte de jurăminte/ în sala
tribunalului/ judecătorii se adună pentru a certifica/
ruginiul frunzelor/ eram îmbrăcată toată în lumină/
numărând paşi neliniştiţi/ în sala de aşteptare/ timpul
mă doare”. Subiectiv, pentru că e despre toamnă şi
astfel atinge tomnaticul din mine. Însă a se nota cum
toamna Ramonei Müller e un angrenaj lucrativ şi
nu o paletă de decor, cât de generoasă ar fi aceasta.
Rugăciunile şi judecăţile se întâlnesc aici cu faptul
în sine, întins pe mai multe paliere ale simţurilor
care concurează într-un festival amplu. Iar în final,
din „Congruenţe afective”, o „Opţională”, aşa
cum de altfel se şi numeşte: „De ce aş fi, atunci când
încă sunt/ Aripă d-eter şi trupul din cuvânt,/ Sunet
de vioară arcuită,/ Prin ce aş fi, cumva, deosebită?/
Întrebări din faşă instigate,/ Într-un târziu mi-au dat
dreptate./ Pânze țesute-n dorul estival/ Se aștern în
decor autumnal./ De ce ai fi trecut când încă eşti/
Întâmplarea trăită din poveşti,/ Sărutul-coral, cald
panaceu/ De ce-ai fi tu, te-ntreb, de ce-aş fi eu?!”
Aici, să fie şi comentariul la rându-i opţional, eu o las
în dezlegarea la liber umblet al poeziei.

Mioara BAHNA
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Spre și despre sine - Spiridon Popescu:
„Diavol cu coarne de melc”

Pus, de la început, prin titlu, sub semnul raportului
dintre aparență și esență, volumul lui Spiridon Popescu
„Diavol cu coarne de melc” - Iași, Editura Timpul, 2017
- , cuprinzând versiuni în șase (dacă am numărat bine)
limbi străine ale versurilor, debutează cu o „Tristețe”,
cu elemente de artă poetică, numeroase de-a lungul
cărții. Spre exemplu, din perspectiva „bătrânului
naturalist” (în „Apelul bătrânului naturalist”), poeții
„sunt / Singurele insecte din lume / Care se pricep să
facă polenizarea îngerilor”. Poeziile care urmează sunt
materializări lirice ale unor stări de spirit, ale unor
observații asupra sinelui, a vieții, a lumii…, proiecții
ale unor ipostaze existențiale pe care le imaginează cel
ce se confesează: „Mi se făcuse propunerea să mă nasc
pasăre / (…) / și m-am născut greier…”
Spiridon Popescu pare a nu intenționa să reinventeze
poezia, din moment ce în versurile lui se regăsesc și
imagini-topos, cu largă circulație în poezie: „inima
îmi era o flacără vie”; „cuvinte, spuse din suflet”…
Este vorba însă de manifestarea, și în acest fel, a unei
nuanțe oximoronice, ludic-triste, prin care, aici, se
reiterează frământări, neliniști ale omului, în general,
și ale artistului, cu precădere, venind din convingerea
că ființa are aceleași spaime, același patimi, aceleași
nădejdi dintotdeauna, fiecare neputând să-și înfrâneze
pornirea de a reface, el însuși, drumul Golgotei, datorie,
de fapt, a condiției sale de muritor, conștient de acest
statu-quo, de imposibilitatea de schimbare…
În privința sa, cel ce ce-și mărturisește trăirile își
știe locul, raportat la ceilalți semeni („Ferice de tine,
Omule / simplu!”), și, totodată, se simte anturat de o
aură a damnării asumate (el, „Poetul”, fiind ori mai de
grabă simțindu-se obligat să-și construiască „Turnul
de Fildeș”). Până una-alta, locuiește însă „la etajul zece,
într-un bloc ultramodern și ultracentral”, învecinânduse cu Dumnezeu, care „uită mereu robinetul deschis
/ Și-mi inundă tristețea”, și cu Diavolul (cu nume
aluziv) care „Îmi bate-n calorifer din fieșce / de nu
mai îndrăznesc să intru nici în istoria literară / De
teamă să nu scârțâie ușa cumva / Și să-l deranjez pe
Nichi(percea)”.
Deseori, maniera în care sunt aduse în versuri unele
imagini consacrate este ironic-fantezistă, amintind (și
sub acest aspect) de poezia soresciană, ca în „Fragment
dintr-o scrisoare pierdută”, de pildă, sau în „Vis”:
„Se făcea / că eram o gură de canal / fără capac / și
Dumnezeu, / care se plimba pe trotuar / cu capu-n
nori, / a căzut în mine”; sau: „Nu depozitați inimi,
/ inflamabile, / în jurul Porții Sărutului – / buzele
îndrăgostiților / sunt atât de încinse, / încât s-ar putea
produce / cel mai mare incendiu” („Brâncușiană”).
De remarcat, de asemenea, că vocea lirică simulează
adesea, ca și în cazul altor poeți, tentativa de a demitiza
o seamă de simboluri, însă, de fapt, demersul său
duce la accentuarea profunzimii lor, dar într-o notă
familiară, prezentă în toată cartea, unde, spre exemplu,
lumea biblică este adusă de foarte multe ori în primplan: „Sunt mai sărac cu mult ca Dumnezeu – / N-am
nici măcar un șarpe-n raiul meu”; „S-a boierit Iisus: i
se aduce / De la o vreme-ncoace cina lângă cruce”…
Dar, în privința atitudinii față de scrisul altor creatori,
explicit sau implicit, Spiridon Popescu își mărturisește
și alte afinități literare, consacrând poezii lui Tudor

Dumitru VELEA

Arghezi, Nichita Stănescu, Mircea Dinescu… În plus,
în unele scrieri ale lui, descinzând, spre exemplu, din
creația psalmică argheziană, poetul contemporan
reiterează o nemărturisită (totuși) pendulare între
„credință” și „tăgadă” („O, Dumnezeu nătâng, unde ți-a
fost mintea, / Un’ te gândeai atunci când m-ai creat?”),
preocupat să-și înțeleagă resorturile destinului, „Din
cauza semaforului care se blocase pe roșu”, care l-a
făcut să rămână „cea mai mare parte din viață / pe
un trotuar care n-a văzut niciodată lumina”, astfel că
vocea textuală exprimă o adâncă și incurabilă tristețe
existențială: „Mi-e viața un ocean de gri”; „Am fost
ursit de-o ursitoare rea / Să-mi port o viață pașii
prin hârtoape”… În același context, în „Eseu despre
glorie”, de pildă, aduce o abordare originală a condiției
poetului: „Înainte de a i se împodobi fruntea cu lauri /
Poetul este urcat pe eșafod…”

Cu privire la relația sa cu poezia, eul creator face
frecvente dezvăluiri, într-o tonalitate, de cele mai
multe ori, ludic-amară, convins fiind că poartă „sub
haină /(…) / o lumină”, însă „Lume puțină / Cunoaște
asta!”, drept care crede că are de străbătut „un secol,
în uitare”. Este punctul de vedere al celui care crede în
sine, în creația sa și, de aceea, are răbdare, convins că,
mai devreme sau mai târziu, recunoașterea valorii va fi
inevitabilă, încununare a unei damnări depășite: „Tu,
voi veghea să fii tăvălugul, mi-a zis demiurgul, / (…) /
… unul dintre îngeri, auzind convorbirea, / A și lăsat
cerul greu ca un tăvălug, / Peste mine”.
Asemenea receptare a propriei stări este posibilă din
convingerea deținerii unei dualități lăuntrice: „Mai
locuiam cu cineva în mine”. De altfel, sinele este unul
dintre „locurile” pe care poetul le prospectează aproape
continuu: „M-am aruncat în mine îmbrăcat, / Fără să
știu ce lac adânc e-n mine”; „M-am aruncat în mine

Legaţi-mi cuvintele!
Legaţi-mi cuvintele de mână,
că mi le fură, să vorbesc cu mâinile,
că nu-mi mai vine niciun cuvânt pe limbă.
Legaţi-mi cuvintele de mână,
ca pe nişte pene, să pot vorbi cu
păsările, să zbor înaintea vârtejului.

TĂMÂIE, MAMĂ, TĂMÂIE
Plângerile preaîndurătoarei
mame, Bălaşa

Stâlpii
Au sosit stâlpii tăcuţi
în veşminte albe. Cineva
îi bate în jurul meu,
îi bate prin umbra mea în pământ,
îi bate prin mine –
să nu mai pot pleca,
să nu mă mai mişc în pat...
Ce trişti sunt stâlpii,
ca nişte cuie de bătut în crucile albe,
înaintea de lăsarea nopţii!

Unde mi s-au dus cuvintele,
pe ce limbă s-au strâns ele,
şi ciripesc, şi cântă?
Maică, legaţi-mi-le de mâini,
că mi le fură!
Legaţi-mi numele de mână,
că şi cu o pană
mă duce vântul printre nori.

Au venit
Au venit cei cu lopeţi
s-arunce pământul din mine,
dar el mi-a curs printre degete,
n-a mai rămas decât o mână de ţărână
pe care s-o pun peste sămânţa
de la capătul umbrei mele.
Şi-au înfipt lopeţile în mine,

ca-ntr-un hău”; „Cerui să mă-ntâlnesc cu mine, / Dar
nu venii la întâlnire”… Însă rezultatele observațiilor
făcute nu sunt întotdeauna cele dorite, încât se ridică o
problemă: „pierderea sinelui”. Pe de altă parte, acesta
este perceput (paradoxal) și ca adversar: „Tot timpul
m-am temut cumplit de mine. / Mi se părea că sunt un
lup flămând”… și, de aceea, „M-am înhăitat cu zeii ca
să mă pot răzbi”.
Sub aspectul construcției, poeziile lui Spiridon
Popescu sunt monologuri confesive, care traduc o
permanentă preocupare față de locul avut în relație
cu lumea, cu dumnezeirea (văzută în ipostaze diverse:
sprijin, potențial aliat sau obiect de studiu), dar și
imagini distopice: „Va veni vremea / Când noi vom
locui cerul și Dumnezeu pământul”…
În plan prozodic, cartea lui Spiridon Popescu
cuprinde atât versuri libere (probabil și pentru că, „În
România, / Astăzi orice gând negru / Poate fi exprimat
/ În versuri albe”), dar și clasice, cu grija ca, indiferent
de forma aleasă pentru a (se) comunica, insul care alege
această formă de manifestare existențială să rămână
într-o zonă greu de definit, inefabilă și, de aceea,
îndeamnă-avertizează: „Ferește-te să cazi din tine” și
„Ferește-te să cazi în tine”, căderea fiind percepută ca
letală, indiferent de direcția în care s-ar produce, deși
„Poetul este singurul pieton care nu poate fi obligat să
țină cont de culorile semaforului.
El poate traversa când îl taie capul, pe orice
culoare”.
Și, cum poezia și poetul constituie una dintre
preocupările majore ale autorului, din peisajul creației
lui nu putea lipsi etalonul acestui domeniu în spațiul
românesc, glorificat într-un poem care-i poartă numele:
„Eminescu”: „El s-a născut din dorința noastră de-a fi,
/ Din orgoliul cuvintelor noastre – / Nu-n pântec de
femeie a mișcat / Ci-n pântecele cerului, albastre. // În
scutece-nfășat n-a fost văzut / Cum a fost trupul meu
sau al tău, / I se făcea baie într-un lac plin de nuferi /
Și era înfășat doar în numele său. // Ursitori nu i-au
pus: se știa dinainte / Că-i ursit să nu fie nimeni ca el,
/ Lăutarii n-au îndrăznit să-i cânte la nuntă / De aceea
n-a purtat pe deget inel. // De aceea n-a fost ispitit
niciodată / Să-și ridice în sat locuință, / Își împletiseun pat din flori de tei / Și locuia în propria-i ființă. //
Prințul acesta, căci era un prinț, /Putea să-nvețe orice
pe dinafară, / Un singur lucru n-a putut nicicând: /
Să-nvețe de la oameni cum să moară”.
O altă preocupare a poetului, evidentă pe tot parcursul
volumului de versuri, este relația cu dumnezeirea, prin
aplecarea asupra acesteia creează o posibilă imagine
osmotică a iubirii umane și a celei divine, sugerând
caracterul lor vital.
Ecouri ale unor credințe populare românești, ale unor
mituri (spre exemplu, în ciclul baladelor) completează
acțiunea poetului de recuperare și remodelare, în vers
modern, a zestrei folclorice, dar și a unor aspecte de
mentalitate.
Așadar, Spiridon Popescu, un poet contemporan
autentic, este creatorul unei poezii profunde, al cărei
obiect și punct de plecare principal este propria ființă
a celui ce alege ca, încercând să se înțeleagă, să caute,
în același timp, să înțeleagă, în ansamblu, condiția
umană, acțiune în care și-l ia ca martor (și nu numai)
pe Dumnezeu însuși, dar neliniștile continue le pune,
de cele mai multe ori, însă într-o formă ludic-ironică,
în stare să le atenueze gravitatea.

la încheietura dintre oase,
mi-au rupt femurul
de nu mai pot merge
decât dusă pe lopeţi
ca nenea Zaharia în Tatra.

N-o să mai ştiţi unde am fost,
ci doar unde sunt,
n-o să-mi mai vedeţi nici umbra,
deşi o să vă stau în preajmă ca umbră.

S-au ascuns într-o groapă
s-arunce pământul în mine,
ca într-un sac, dar nu mai este loc,
căci pielea s-a lipit de oase şi s-a albit,
n-o mai pot deosebi şi desface
nici ochiul şi mâna lui Dumnezeu.

Şi, ajunsă cu mâinile goale,
atât aş vrea să vă las,
lumina din ochi, dată de Domnul,
să vă ocrotească pasul şi somnul!

Şoapte din urmă
Faptele mele se apropie de sfârşit,
cuvintele abia mai îmi vin pe limbă,
nicio povaţă, niciun semn cu mâna
nu voi putea să vă mai fac.

Priviţi-mi capul
în lumina lumânării –
cum se caută oul de are pui –
să vedeţi dâra de sânge
până unde a urcat,
că simt creierul umplut şi înecat.

Ce am avut de spus – înţeleg acum –
v-am spus când v-am născut,
restul este călătorie a ţărânii
peste ţărâna drumului.

Priviţi-mi capul în lumina lumânării
să vedeţi dacă mai are rost
să încercaţi fărâma în faţa veşniciei,
sau veşnicia cea fără de rost.

În curând n-o să vă mai întrebaţi,
dacă mi se aude vocea,
şi urmele de pe ţărână
mi le-a şters vântul şi cărat ploile.

Maica Domnului îmi luminează capul,
Ea singură ştie ce înseamnă
puiul din ou când dă să iasă –
şi-mi pune bănuţul în mână.

Căutarea capului
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Despre Clara Mărgineanu şi eternul ei Pariu pe Prietenie...
un dialog cu scriitoarea Catia Maxim

George Motroc:
În această perioadă grea
a
a pandemiei, ne-a părăsit o voce importantă a
lumii literare contemporane... Îţi propun să ne
reamintim şi să începem
cu un portret al Omului
Clara Mărgineanu,
pe care tu l-ai cunoscut
mai bine decât mulţi
dintre noi...
Catia Maxim: Am avut
privilegiul de a mă fi numărat și eu printre prietenii ei, căci Clara Mărgineanu a avut mulți prieteni,
aș îndrăzni să spun numeroși, datorită forței ei de
comunicare, harului de a construi punți între suflete,
dorinței intime de a-și întemeia o familie extinsă de
prieteni. Clara se simțea cumva vitregită de faptul că
nu a avut un frate sau o soră și, mai ales, profund marcată de pierderea timpurie a părinților ei. Amenințată
permanent de un torent de tristețe transmisă parcă de
mai multe generații, se străduia să-i facă față printrun chatarsis purificator cu ajutorul poeziei de care se
simțea profund legată. Sufletul ei sfâșiat de nefericiri
incontrolabile reușea însă performanța de a se dedica
prieteniilor artistice, fiind alături de toți prietenii ei în
cele mai importante momente. Extrem de generoasă,
Clara nu a refuzat niciodată pe nimeni (după știința
mea) și a patronat cu farmec și profesionalism sute de
evenimente de muzică folk, lansări de volume de poezie și proză. Un Om frumos. Cu un surâs fermecător,
dar, cel mai important, atunci când greșea avea onestitatea și delicatețea să-și ceară iertare. Acum când scriu
despre Clara la trecut, am credința că era hăruită să-și
repare dumnezeiește greșeli inerente. Pe Clara nu te
puteai supăra, cel mult să te revolți împotriva șuvoiului
de tristețe din sufletul ei...

George MOTROC

G. M.: Îţi mai aminteşti contextul în care v-aţi cunoscut şi care au fost primele impresii?
C. M.: Cum aș putea să uit? Era în anul 2007, într-o
vară toridă, la Librăria Eminescu. Lansam prima carte,
romanul „Încă un pas”. Însoțită de un coleg de la TVR
Cultural, Clara Mărgineanu mi-a prezentat romanul
cu zâmbetul pe buze și vorbele potrivite. O cunoscusem cu câteva zile înainte prin intermediul unei prietene. De atunci nu a lipsit de la niciun eveniment deal meu. Mi-a alungat emoții și mi-a insuflat încredere
să continui, chiar dacă simțeam la fel ca azi „reticența
ariciului” la socializarea... literară. Întotdeauna, indiferent de realitățile nu tocmai roz, Clara a avut atâta
prețuire pentru mediul literar, cât să-și creeze convingerea că viața literară e raiul pe pământ. De fapt, își
prețuia colegii scriitori, pe fiecare în parte, cu bune și
rele. Generozitatea literară și inspirația ei în ceea ce
privește evaluarea unui om funcționau la cote maxime. De pildă, mie mi-a făcut cunoștință cu cel mai potrivit scriitor pentru debutanta care eram, regretatul
prozator Constantin Stan, Costi, omul care m-a ajutat
enorm cu sfaturile și m-a onorat cu prietenia lui. Impresia stârnită de Clara la prima noastră întâlnire s-ar
traduce în două cuvinte: admirație și recunoștință față
de delicatețea care a făcut-o să mă numească: colega
[ei] de breaslă literară.
G. M.: Cum era Clara Mărgineanu, jurnalista premiată pentru activitatea ei culturală?
C. M.: Modestă. Rațională. Fără fumuri. Dornică
să se perfecționeze. Însuflețită mereu de dorința de a
iniția noi proiecte culturale. O jurnalistă dedicată, la
fel ca o altă poetă, regretata Cornelia Maria Savu. Înzestrată cu însușiri similare, Clara Mărgineanu a reușit
să mențină jurnalismul cultural la nivelul cerut dintotdeauna de consumatorul necontextual de cultură.
Rigoare, disciplină, documentare precisă, instinct jurnalistic, empatie cu subiectul abordat, iată câteva din
însușirile care îi erau la îndemână Clarei Mărgineanu.
De-a lungul anilor, a publicat articole, reportaje, in-

terviuri în presa centrală şi publicaţiile culturale din
ţară (reviste și ziare): Teatrul Azi, Luceafărul, Flacăra,
Jurnalul Naţional, Cafeneaua literară (Piteşti), Convorbiri literare (Iaşi), Dunărea de Jos (Galaţi). Pentru meritele ei a fost premiată cu Premiul secţiunii de
poezie (volumul „Prizonierul libertăţii”), decernat de
Fundaţia Culturală Moftul Român, premiile I. L. Caragiale (2002); Premiul secţiunii poezie, la Festivalul de
literatură Duiliu Zamfirescu, (Focşani, 2007); Premiul
pentru Jurnalism Cultural, decernat de A.P.L.E.R.
(Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România, 2005); Premiul pentru Publicistică, decernat
de Fundaţia Culturală „Luceafărul” (2007); Premiul
„Opera Prima”, decernat de Uniunea Cineaştilor din
România (2009); Premiul pentru „Cel mai bun film
documentar al anului”, pentru documentarul Zavaidoc, o producţie TVR Cultural, la Festivalul Internaţional de Film ,,Toamnă la Voroneţ” ( 2009); Premiul
pentru reportaj artistic (difuzat pe TVR Cultural), decernat de revista „Convorbiri literare” din Iaşi ( 2011);
Premiul de Excelenţă al Centrului Cultural Dunărea
de Jos, Galaţi (2011); Premiul „Antologia de poezie a
anului” (volumul „Măştile Cleopardei”), decernat la
„Festivalul Internaţional de Poezie”, Sighetul Marmaţiei, (2013).
G. M.: Legat de plecarea forţată de la TVR Cultural,
nu mă pot abţine şi, chiar dacă sună a întrebare retorică, o să te întreb: De ce oare a face jurnalism cultural pare să fie mult mai puţin important sau preţuit
în societatea postdecembristă decât a fi un oarecare
prezentator tv de politică sau de mondenităţi?
C. M.: Dacă mă întrebi pe mine, îți răspund cu
amărăciunea inerentă: societatea postdecembristă a
fost de fapt spoliată de visele și țelurile ei, inclusiv de
dreptul legitim la o cultură națională gândită și făcută
să reziste și să intre în competiție cu oricare cultură
recunoscută în lumea largă. Din nefericire, politica
de strânsură cu metehne și năravuri criptocomuniste
sau criptobolșevice a ros toate pragurile și a îmbâcsit
instituțiile culturale. Pe de altă parte, intelectualii care
s-au tot remarcat prin cameleonism, mai puțin prin
aderarea la o societate civilă puternică, au netezit la
rândul lor calea impostorilor din cultură. Dacă ai fi întrebat-o pe Clara ți-ar fi spus cu și mai multă amărăciune câte a avut de tras ea și colegii de la TVR Cultural, post desființat pentru că era un fanion de cultură.
Între 1995-2012, a fost redactor TVR iar, în 2012, în
urma desfiinţării TVR „Cultural” și a disponibilizărilor masive, postul Clarei a fost desfiinţat. Atunci Clara
Mărgineanu a început o bătălie cu sistemul și a urmat
un proces în urma căruia, în 2016, printr-o Hotărâre a
Curţii de Apel Bucureşti, a revenit în Televiziunea Română, pe post de jurnalist, la Casa de Producţie TVR.
A învins în felul ei vertical sistemul. Numai că în patru ani de procese, suferința sufletească, dezamăgirea
și, mai ales, cruntele lipsuri materiale i-au măcinat
şi trup și suflet. Știi de câte ori mi-a spus că erau zile
când mânca numai pâine înmuiată în apă?! Nu uita
însă să-i amintească mereu pe cei care, din puținul lor,
au ajutat-o să supraviețuiască.
G. M.: Lărgind cadrul discuţiei de astăzi, de ce crezi
că, în ansamblul său, TVR Cultural nu a reuşit să se
impună şi să reziste pe termen lung?
C. M.: În niciun caz n-a fost din vina colectivului de
profesioniști și, cu atât mai puțin, a emisiunilor din
grila canalului. Din spusele Clarei ar fi fost un ordin
politic. De altfel, și eu m-am întrebat, cum mă tot întreb și despre alte nefăcute din cultura postdecembristă: o fi fost ceva în mintea celui care a desfințat TVR
Cultural?! Pentru că argumentul despre supremația
„audienței” nu mai aburește de mult pe nimeni. În orice
caz, ne putem imagina cum se stabilesc audiențele...
G. M.: Revenind la Clara Mărgineanu, vreau să te
rog, dacă eşti de acord, să ne mărturiseşti una dintre
cele mai frumoase amintiri...
C. M.: Toate amintirile mele cu Clara Mărgineanu
sunt frumoase și nu sunt puține: întâlniri la „Pariul pe
prietenie”, evenimentul de la Biblioteca V. A. Urechia
din Galați, unde mi-a prezentat dumnezeiește romanul „Între timpuri”, discuții de neuitat cu Clara și Costi
la Mogoșoaia, proiecte pe care ni le doream împlinite.
Unele s-au realizat. Altele...
G. M.: În ceea ce priveşte latura poetică, mărturisesc faptul că am descoperit-o prea târziu... Cert este
că au fost suficiente câteva versuri ca să înţeleg faptul că dna Clara Mărgineanu este o poetă profundă
şi tulburătoare... Totuşi, un destin curmat tragic în
plină forţă creatoare, la 47 de ani, mai poate rămâne
şi marca istoria literaturii contemporane?
C. M.: Știi ce gândesc eu însămi despre istoria literaturii române contemporane? Cine o scrie? Cui îi
pasă? Clara nu era nici ea prea departe de astfel de
opinii, deși era recunoscută și prețuită. Rămâne o certitudine: prietenii îi vor păstra memoria și o vor evoca,
poeții, care au admirat-o, o vor antologa. În orice caz,

istoria literaturii române - instituționalizată sau nu va fi marcată și de VERSUL Clarei Mărgineanu, căci
cuvântul RĂMÂNE, odată rostit/ scris.
G. M.: Ce s-a întâmplat în ultima perioadă?
C. M.: Ultimii doi ani s-au numit suferință. În primăvara lui 2018, trebuia să mergem la un eveniment
la Târgu Jiu. Cu o seară înainte de plecare s-a dus la
doctor - nu se simțea bine - iar doctorul a internat-o de
urgență. A urmat un calvar: operații, citostatice, spaimă și durere cât cuprinde. Dar Clara a avut forța să se
ridice și să mai participe la un festival de poezie, apoi
să lanseze ediția bilingvă a volumului de poeziii „Blue
Woman” la Muzeul Național al Literaturii Române.
Un succes. Binemeritat.
G. M.: Care sunt ultimele amintiri şi întâlniri?
C. M.: Conversații - mai rar la telefon - mai mult
pe WhatsApp. A sperat în fiecare clipă de suferință că
se va ridica: scăpase în urmă cu niște luni de spectrul
morții. Părea că-și revenise. Uneori, încercam să glumesc și-i spuneam că Dumnezeu nu strică orzul pe
gâste și, dacă tot i-a dat voie să-și revină, o fi avut El
un scop. Îmi doream din tot sufletul să fi fost o revenire de durată. Ultima dată ne-am văzut în această primăvară, cu puțin înainte de nebunia pandemică, la un
eveniment de modă la care a fost invitată să vorbească.
Părea neschimbată. Aș mai puncta totuși ceva esențial,
din dorința de a nu-i permite tristeții să se umfle prea
mult în noi: în tot calvarul pe care l-a îndurat, Clara
n-a fost singură. Femeia Clara Mărgineanu a reușit
performața să îmblânzească Iubirea pe care ani de zile
a așteptat-o și a dorit-o. Cu puțin înainte de a se îmbolnăvi, Dumnezeu i-a scos în cale Omul care a înțeles-o,
a iubit-o, fiindu-i alături până în ultima clipă. Îmi permit să-i menționez numele (sper să nu se supere): Sorin Duduială a iubit-o ca un Cavaler din alte timpuri.
Astfel, Domnița Poeziei și a Folkului a simțit gustul
împlinirii și al Iubirii, ceea ce nu e puțin mai ales când
te afli la capăt de drum... Pe 4 iulie Clara ar fi împlinit
48 de ani, iar eu nu mai pot decât să-i urez cu ochii
spre cer: Să-ți fie lină calea printre stele, frumoasă și
suavă prietenă, Clara Mărgineanu!
G. M.: În final, câteva versuri semnate de Clara Mărgineanu care te-au impresioant şi pe care le-ai include
într-o antologie de poezie românească contemporană...
C. M.: Nu sunt specialistă în poezie. Adesea însă citesc cu sufletul poezie contemporană și nu puține din
poeziile Clarei Mărgineanu m-au impresionat. Iată câteva versuri: „Doar un prieten ales, dintre cei foarte
buni/Îmi dă greieri ucişi să îmi cânte magii,/Mai ales,
când mi-ai scris că nu poţi şi nu ştii/De ce umbre de
scoici, din cenuşă aduni/Catifea de lumină, o iubirencercată/Altă mare, alt ţărm, într-un toc de vioară/
Chiar a fost sau va fi, vis de odinioară/Poate mor. Poate
sunt. Poate chiar a fost vară.” ( Poate chiar a fost vară)
„S-a frânt coloana verticală a unui ev, în care plâng/
Tăcerea asta milenară dă balalaica de pereţi,/ Nu te
opri, aşa înveţi, să sorbi lumina din adânc/ Mi-e milă
de acea femeie care-şi dorea să fie eu./ Rămâne forţa
poeziei, învingătoare în prăpăd,/Rămâne lacrima trufiei, peste absenţa necesară/ Şi peste jale este vară, filmul îl ştiu, l-am scris, îl văd/Femeia veşnic amânată va
obosi să fie eu.” (Am fost cândva, altă femeie)
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
96 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie

Moscova (3)

Alte detalii:
În armata lui Napoleon existau o sută
de naționalități (polonezi, saxoni, belgieni etc.). Murat era feldmareșalul armatei franceze. Suita lui Napoleon era
formată din 40 de ostași. „Împăratul
francez a declarat că aici, la Borodino, a
fost cea mai neagră zi din viața lui, însă,
de fapt, cea mai neagră a fost la Berezina” ține să sublinieze Liuda.
Panorama proslăvește, indiscutabil, o
victorie a rușilor împotriva francezilor.
Dar să vedem care a fost realitatea.
Mai precaut, Dicționarul limbii române spune că bătălia a fost „nedecisă”.
Dicționarul Robert:
„Victoria armatei lui Napoleon (Davout, Murat, Ney, Poniatovski) asupra
rușilor, comandați de Kutuzov, permise
ocuparea Moscovei (14 septembrie).”
Ghida: 580 de mii de ostași din armata lui Napoleon au pierit.
Emil Ludwig în Napoleon:
„La Borodino forțele sunt egale...
Noaptea rușii se retrag, iar a doua zi se
numără pe câmpul de luptă șaptezeci de
mii de morți și grav răniți.”
Acum citez din Tarlé:
„Napoleon dispunea... în fața redutei
de la Sevardino de 135 de mii de oameni
(de unde au pierit atunci 580 de mii?
n.n.). Trupele rusești numărau 103 mii
de soldați, șapte mii de cazaci și aproape
zece mii de oameni de rezervă.”
În noaptea aceea, Kutuzov făcu bilanțul zilei. Jumătate din armata rusă fusese exterminată. Atunci hotărî el să salveze cealaltă jumătate, lăsând Moscova
fără luptă în mîinile armatei franceze.
Descurajat și convins de insuccesul său,
Kutuzov proclamă totuși victoria. (Cum
asta? nu e o contradicție puerilă aici?
n.n.) Moralmente, era indiscutabil o
victorie (adică cum? victoriile se câștigă
„moralmente”?)... Borodino a fost mai
mult o victorie a rușilor decât a francezilor... (Asta e bună! N-am mai citit în
viața mea așa o enormitate!)
Și, dacă lucrurile stau așa, dacă „victoria” de la Borodino a deschis porțile
Moscovei, ce rost a mai avut „Panorama”? (Curat „panoramă”, coane Fănică!)
Lermontov însuși recunoaște în poemul său Borodino: „Și îndelung ne retragem noi... (...)/ Nori deși – porniră
spre redută/ Franțujii inamici;/ Ca umbrele plutiră flamuri/ Și foc lucea prin
fum (...)/ Și leșurile erau munți.”
Și totuși – „victorie”!... Cu alte cuvin-

Ilia Repin: Edecarii de pe Volga

te: Ia-l de pe mine, că-l omor!...
*
Unul din cele mai mari muzee de pictură din lume poartă numele întemeitorului Pavel Tretiakov, un colecționar și
excelent cunoscător al picturii, în genul
lui H. Zambaccian.
El și-a deschis galeria de artă marelui public în 1880 și a donat-o Moscovei în 1892.
În fața muzeului e bustul donatorului;
pe fațada interesantei clădiri e reprezentat, în basorelief, Sf. Gheorghe, patronul
Moscovei omorând balaurul.
În decursul anilor, colecția a crescut,
ajungând de la 1840 de opere de artă,
existente la început, la 56 de mii (pictură, plastică și grafică). În săli sunt expuse opt mii: restul se conservă în subsol.
Galeria expune cele mai frumoase
icoane din secolele XI-XVII; apoi picturi din secolele XVIII-XIX și începutul
secolului al XX-lea, ca și pânze ale pictorilor sovietici.
Nu am intenția să descriu, pe săli, toate picturile vizionate. Mă voi referi doar
la câteva care mi-au plăcut cu deosebire.
Cum era și firesc, la început figurile
reprezentate în icoane erau mai mult
schematice.
Primul portretist a fost Ivan Nikitin.
Am reținut Portretul surorii lui Petru
cel Mare, care i-a fost și colaboratoare.
(Asta mă duce cu gândul la surorile lui
Lenin, Ana Nadejda și Maria Ulianov,
care, de asemenea, i-au fost colaboratoare apropiate la conducerea statului sovietic.) Portretul Elisabetei Petrovna, fiica
aceluiași împărat; al țarinei Anna Ivanovna, pe chipul căreia e zugrăvită principala trăsătură de caracter: cruzimea.
Realistul Alexei Atropov îl zugrăvește
pe Petru al III-lea fără menajamente, în
toată hidoșenia și degenerarea lui.
Caracteristica lui Fiodor Rokotov este
zâmbetul enigmatic al figurilor feminine: Necunoscuta cu rochia roz, Orlova,
Ecaterina a II-a. (Perioada domniei
acesteia s-a numit „Secolul de Aur.” Va
fi fost ca atare pentru cei bogați, dar a însemnat o viață amară pentru cei săraci.)
Despărțirea lui Hector de Andromaca, tablou datorat lui Anton Losenko, e
o scenă cam teatrală, amintind tablourile lui Nicolas Pousin (Moartea lui Germanicus, Răpirea sabinelor etc.) și ale
lui Jacques David (Andromaca plângând la moartea lui Hector, Jurământul Horaților, Belizarie etc.).
Portretul lui Denidov (cel mai bogat
om din Rusia) și cel plin de finețe al
Iakovei dovedesc că Dmitri Levițki, pe
drept cuvânt, a fost supranumit „Gainsborough-ul artei ruse”.
Pictor iconar, Vladimir Borovikovski
se dovedește și excelent portretist de
femei. Frumoasa Lopuhina e mai mult
expresivă decât frumoasă. Tot așa de
adevărat e însă că ideea de frumusețe a
variat de la o epocă la alta.
Primul peisagist rus, Fiodor Matveev, reprezentând numai peisaje italiene, se relevă prin aceasta elev fidel al
maeștrilor săi.

Talentul de portretist al lui Orest Kiprenski a fost recunoscut de Pușkin
însuși, care, privindu-și portretul, a exclamat: „Mă văd ca într-o oglindă care
mă flatează.”
Karl Briullov provine dintr-o familie de
hughenoți francezi refugiați în Rusia. Cât
avânt și câtă grație în Amazoana lui, în fața
căreia mă opresc extaziat minute întregi!
Cu Alexandr Ivanov ne găsim în prezența unui emul al clasicilor picturii universale. La capodopera sa, Cristos arătându-se norodului, pe care o contemplu acum, a lucrat mai bine de douăzeci
de ani, executând peste 600 de schițe.
Ceea ce a rezultat e însă tulburător.
Pavel Fedotov e socotit întemeietorul
realismului critic în pictura rusă. Stasov
îl numise „Gogol al picturii noastre”. Tema mezalianței nepotrivite apare ades
în pictura rusă, dar nimeni nu a tratat-o
mai pregnant decât Fedotov în Maiorul
pețitor.
Cel mai de seamă marinist rus rămâ-

Alexei Savrasov: Întoarcerea stăncuțelor
ne Ivan Aivazovski, reprezentat în acest
muzeu prin mai multe tablouri, dintre
care rețin: Se pregătește furtună pe
Marea Neagră și Al nouălea val.
Pe Vasili Perov, Stasov îl considera
continuator al lui Fedotov, ceea ce tablourile lui o confirmă în oarecare măsură.
Însă în timp ce Fedotov e mai șăgalnic,
Petrov are mai mult dramatism. O dovedesc Portretul lui Dostoievski și Ultima
crâșmă la barieră.
Tema mezalianței reapare și la Vasili
Pukiriov, dar pictorul își dă întreaga
măsură a talentului în tabloul La moartea Elisabetei Petrovna.
Ivan Kramskoi nu a fost numai exponentul plastic, ci și teoreticianul mișcării
artistice a peredvijnicilor [un grup de
pictori realiști ruși care au format în
1870 o cooperativă artistică în semn
de protest față de restricțiile academice, n. S.D.]. Portretele lui Tolstoi, Saltîkov-Scedrin și al lui Nekrasov, Cristos
în deșert, Veselește-te, rege al iudeilor
sunt dovezi strălucite ale unui talent viguros, dar și expresii ale unei ideologii.
La Aleksei Savrasov (reprezentat prin
tablourile Vedere a Kremlinului și Întoarcerea stăncuțelor) e vădită întrepătrunderea dintre viziunea romantică și
cea realistă.
Reprezentant tipic al peredvijnicilor e
tânărul Fiodor Vasiliev, mort de ftizie la
numai 23 de ani. Drumul prin pădure
și Lunca jilavă ne dau o idee suficientă
despre acest talent dispărut prematur.
„Cu el se sfârșește peisajul”, spusese un
critic, dar s-a înșelat, deoarece apăru
impetuosul, incomparabilul Ivan Șîșkin.
Minuțiozitatea cu care acesta zugrăvea
fiecare detaliu i-a făcut pe unii să-l socotească „mai mult botanist decât pictor”.
Dar este de ajuns să-i privești Dumbra-

va de stejari, Depărtările păduroase
sau Pădurea de brazi, ca să-ți dai seama
că te afli dinaintea unui talent extraordinar care, în fața peisajului, vibrează și
te face să vibrezi până-n adâncul ființei.
Încă o dovadă că peisajul nu s-a sfârșit
odată cu Vasiliev sunt tablourile pline
de mister și de poezie (Noapte pe Nipru,
Crângul de mesteceni sau După ploaie)
datorate lui Arhip Kuindji.
Ce este adevărul?, Golgota sau Petru
I interogând pe țareviciul Aleksei sunt
doar câteva pânze cu subiect religios sau
istoric de Nicolai Ghe, și el peredvijnic,
prezente în sălile muzeului.
Pictura batalistă își găsește un viguros
exponent în Vasili Vereșciaghin. Câteva
tablouri impresionante ale acestuia sunt
menite să sugereze ororile războiului
(Panehida, Apoteoza războiului, Uitatul). Macabra Piramidă de cranii, cemi era familiară încă din liceu, datorită
unei reproduceri, o aveam acum în fața
mea. Deși au trecut decenii din acei ani
și experiențe de tot felul, tabloul m-a tulburat tot atât de mult ca și în adolescență.
Activitatea lui Vereșciaghin s-a desfășurat în trei perioade: a războiului ruso-turc din 1877-1878, a campaniei din
Orient și a călătoriei în India, fiecare
marcându-l în alt fel.
Dintre pânzele lui Ilia Repin am reținut în special Edecarii de pe Volga, Portretul lui Stasov, Procesiunea religioasă
în gubernia Kursk și scena sfâșietoare
înfățișată în tabloul Ivan cel Groaznic și
fiul său Ivan.
Mult dramatism am găsit și în picturile
siberianului Vasili Surikov (Dimineața
execuției streliților, Kneghina Morozova, Menșikov în exil la Berezovo).
Farmecul lui Victor Vasnețov constă
în îmbinarea dintre istorie și legendă.
Bogatîrii sunt eroi uriași din Bîline; Alionușka pe malul iazului pare o ilustrare
a eminescienelor versuri din Diana: „În
cea oglindă mișcătoare/ Vrei să privești
un straniu joc,/ O apă vecinic călătoare/ Sub ochiul tău rămas pe loc?”
Pe peredvijnicul Isak Levitan unii îl
socotesc „cel mai mare peisagist al pământului rusesc”. Incontestabil că din
tablouri ca Vladimirka, Locul de veci
ori Toamna de aur se degajă un lirism
delicat și melancolizant, de un farmec
aparte, dar cu toate acestea eu îl prefer
pe Ivan Șîșkin și îl socotesc superior. În
sfârșit, de gustibus...
Modernismul lui Mihail Vrubel, în
pânze ca Demonul ori Pan, e evident,
dar lipsit de stridență, mai degrabă cu
veleități simboliste.
Impresiile acestea fugare, culese în
parcurgerea vastelor săli, ar trebui completate și adâncite prin reiterări studioase, dar timpul neiertător ne presează,
așa încât plec cu un sentiment de regret,
știind că nu voi mai reveni.
Am avut doar răgazul să mă opresc la
sculpturile lui Mark Antokolski: Petru cel
Mare, Iisus, Ivan cel Groaznic, remarcabile prin dramatismul lor conținut. Și
iarăși am avut ceva de regretat. Ce anume? Că nu pot avea pe birou o reproducere în miniatură a Cronicarului Nestor...
Dacă periplul prin sălile Muzeului
Tretiakov m-a familiarizat cu capodoperele picturii rusești, la Muzeul de artă
Pușkin m-am delectat cu artă occidentală. În afară de aceasta, muzeul mai
adăpostește expoziții de artă egipteană,
asiriană, babiloneană, greacă, romană...
În fondurile muzeului sunt înregistrate 3000 de tablouri, 350.000 de desene
și gravuri, 100.000 de monede și medalii, mii de sculpturi și opere de artă decorativă.
Nu voi încerca să descriu nenumăratele tablouri de Strozzi, Tiepolo, Tintoretto, Canaletto, Le Foraine, Zuloaga,
Boecklin, Vlamink, Derain, Utrillo, Matisse, Picasso, Duffy ori Leger, pe care
le-am văzut aici.
Notez doar că nicăieri n-am parcurs
atâta pictură olandeză și n-am gustat
mai mulți impresioniști francezi.
Aici, de asemenea, ar trebui să revin,
dar mi-e sufletul sfâșiat de certitudinea
că nu mă voi reîntoarce niciodată.
Text stabilit de

Simion Dănilă
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Lăsaţi cărţile să vină la mine!
ani ai comunismului. De altfel, cartea
este un tot, unele personaje glisează
dintr-o proză în alta. Luna de tablă este
un simbol al idealului, al dorinței de a
trece dincolo de determinările imediatului”, s-a destăinuit Dorin Murariu, în
legătură cu primul său volum de proză.

Costin Grigoraș: Recviem
pentru mintea de pe urmă,
Editrex, București, 2019

Constantin Arcu: File de altădată,
Editura Eikon, București, 2019

Antologia „File de altădată” dă seama
de începuturile literare ale lui Constantin Arcu, într-un volum care adună, între coperte, câteva povestiri din volumul
de debut „Cenușa zilei” (RO Basarabia
Bucovina Press, Rădăuți și Hyperion,
Chișinău, 1995), alte câteva din tomul
„Ceremonial de despărțire” (Paralela
45, Pitești, 2005) și micro-romanul
existențialist „Omul și fiara” (Junimea,
1996), apărut, după spusele autorului
„cu numeroase greșeli de corectură,
care făceau pe alocuri textul ininteligibil. Din povestirile reținute în antologie am înlăturat unele neglijențe
de redactare, care la vremea aceea mi
se păreau imperfecțiuni ce sporesc autenticitatea și farmecul scriiturii. E o
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„Genul masculin”. Tonul egal (mască
ideală a suferinţei), monologul confesiv, destăinuirea duc, după doar câteva
pagini parcurse, la o anume complicitate cu cititorul. Odată această legătură
stabilită, romanul Mihaelei Bînă poate
fi savurat în voie. Farmecul lecturii îl
dau subtilele treceri de pe teritoriul
realităţii în planul ficţiunii, jocul abia
sesizabil dintre real şi imaginar, dar şi
simţul obsevaţiei fine, care construieşte
personaje atât de veridice, în intimitatea lor. Cheia cunoaşterii, descifrării
meandrelor genului feminin, dar şi celui masculin, stă în observaţia atentă,
în fina tuşă psihologică, autoarea fiind
şi un dascăl de vocaţie al Lugojului.
Menționăm doar un moment important,
moartea tatălui văzută prin ochii fratelui, ca mostră de descifrare a psihologiei
masculine. În rest, lăsăm plăcerea cititorului de a descoperi în „Genul masculin” o lecţie matură de viaţă.

Este reconfortant să mai citești azi poezie în versuri, este rar să citești poezie
bună în versuri. Și chiar mai mult decât
atât. Se poate! Ne-o dovedește Costin
Grigoraș în al său volum „Recviem pentru mintea de pe urmă” (Editura Editrex,
București, 2019). La Costin Grigoraș,
desfășurările au un ritm alert, lucrurile
se mișcă repede, în pas modern, dar,
printre rapidele secvențe, derulate cu
fiecare vers, întrezărim candoarea rănită
și revolta. Reflecția, morala amară vin
în pauza de după lectură. „Azi, poezia
se scrie direct în digital/ Pixul s-a înlocuit cu tastatura/ Monitorul suplinește
scriitura/ Și calul Pegas are aripi de
metal”, spune poetul, în „Moda Big
Brother”, stabilind instantaneu legătura
cu cititorul. În ambele capitole ale cărții
(„Imperiul singurătății” și „Dinastia
Nimicului”, cu o altă respirație, mai
amplă) temele alese de Costin Grigoraș
ilustrează tot atâtea fațete ale frustrărilor
cotidiene: relația dintre modernitate și
omul contemporan, tot mai scufundat
în anonimat, derizoriul condiției umane într-o lume deteriorată, alienarea

Dorin Murariu: Luna de Tablă,
Editura Junimea, Iași, 2020

curățenie de primăvară care se cerea
făcută după mulți ani, în liniște și cu
bucurie”. Iar aici, în ultimele rânduri,
găsim una din dorințele fierbinți, adesea
nemărturisite, ale celor care mânuiesc
condeiul. Această dorință ascunsă de a
finisa mereu opera de artă - imperfectă,
prin păcatul originar al nașterii ei,
este prezentă chiar în deschiderea
cărții, în tulburătoarea proză-metaforă
„Creionul”, care vorbește despre
condiția scriitorului. O proză în care te
afunzi fascinat de arta maestrului în a
crea o atmosferă ireală, suprarealistă,
de finul simț de observație al detaliilor,
de subtila gradare cu care e dirijjată
narațiunea. Este, din start, o declarație,
crezul că scrisul transfigurează, capătă
valențe aproape mistice. Mai departe,
întâlnim un incomod și parșiv Șobolan,
care urăște declarat celebritatea și care,
la final, ca „mulțumire” pentru binele
făcut, face ferfeniță manuscrisul naivei
gazde. Autorul ne poartă cu măiestrie și
umor de factură aparte prin tot felul de
aventuri. Fantoma bărbatului dispărut
și intervenția milițianului la bloc din
„Fordul decapotabil”, jalnica și patetica
„Aventură de o noapte”, „Dilemele” anchetatorului stagiar, care, pe alocuri,
amintesc „Procesul” lui Kafka, ori misterul ce învăluie autorul unui jurnal
(rătăcirea lui Tezeu prin labirint), sunt
la fel de pasionante și fac din Constantin
Arcu un maestru al finalurilor deschise.

Mihaela Roșu Bînă: Genul masculin,
Editura Astralis, București, 2020

După reuşitul debut în volum cu
„Genul feminin” (Editura Astralis, București, 2017), Mihaela Bînă „sparge” din
nou oglinda realităţii, pentru a o recompune miraculos în promisul volum

Criticul literar Dorin Murariu a
hotărât să coboare în „arena cu lei” a
beletristi-cii, odată cu publicarea primului său volum de proză: „Luna de tablă”.
Cartea a apărut în acest an, în Colecția
Epica a prestigioasei Edituri Junimea
din Iași și conține 12 proze interconectate, despre o perioadă de transformări
plină de tensiuni din istoria noastră, și
anume trecerea la comunism. Cartea
se adresează deopotrivă generației care
a crescut odată cu primele semne ale
unei lumi în schimbare, generației care
a încercat tot felul de „evadări” și celei
care descoperă azi „poveștile unui trecut neverosimil”, ca să-l cităm pe autor. „Am rezistat mereu tentației de a
face literatură cu nuanță autobiografică.
Este o proză ficțională, dar aici am scris
multe lucruri la persoana I, ceea ce ar
putea deruta cititorul ingenuu. Luna de
tablă este o perspectivă asupra unui timp
al trecerii dintre epoci, marea trecere,
de la capitalismul interbelic, la primii

urbană. Toate acestea, perfect ilustrate
în „Boala terestră”: „Turme și haite
bolesc de brâncă/ Sateliții semnalează
un ultim delfin/ Chiar în acest poem tras
în tâmplă/ La inventar, iese cu un vers
mai puțin”. Timpul, la Costin Grigoraș,
este legat de uitare, de neant: „Timpul
își aliniază orele nefaste” (Restitutio
in Integrum); „Providențialele întâlniri atât de amânate/ Într-un răstimp,
trecut în defavoarea mea” (Rău de
așteptare); „Până rămâne în a timpului
fisură/ Aducerea aminte a unui strigăt
mut” (Sonetul amăgirii). Sub haina de
sonet, rondel, ori elegie, descoperim
tema derizoriului, a resemnării, în fața
nimicului cu N mare: „Contorsionat de
a uitării crampă/ Răpus de măcinarea
celui anonim/ Mă mulțumesc cu vin
în loc de ambră/ Olimpul e departe,
suișul lui, un chin/ Mă cheamă noaptea,
cu tânguiri de vampă”. Am ales aceste
versuri din „Rondel boem” și pentru a
ilustra ingenioasele rezolvări de final ale
poetului. Costin Grigoraș știe bine cum
să pună „cireașa pe tort”, pentru a pune
în valoare ansamblul versurilor sale. Și
asta este o artă, în sine!

Costin Grigoraș: Grefa de memorie,
Editrex, București, 2019

„Grefa de memorie” este volumul
de debut editorial al poetului Costin

Grigoraș. Cartea datează din anul 1990,
iar ediția a doua, revăzută, a văzut lumina tiparului trei decenii mai târziu, la
Editura Editrex din București. În „Grefa
de memorie”, Costin Grigoraș atinge, la
modul detașat, subiectiv, grav ori ironic
(„sensibil - cerebral - sarcastic”, cum
spunea Sorina Manea), câteva coordonate fundamentale, pe care le va dezvolta și în volumul „Orbirea lui Ianus”
(Editrex, 2019). Condiția poetului în raport cu creația este excelent surprinsă
în poemul intitulat, cum altfel? - „Spirit
de Sisif”: „Deodată, poemul se năruie
cu vaier/ ca o surpare de stea printr-o
mie de hăuri.// Atunci, un munte nou
plănuind/ pentru amarnica zvârcolire
spre înălțime// Altă prăbușire asuprăți,/ alte veșminte de sare opeste goliciunea ispășirii,/ cu un cuvânt tot mai
greu de urnit/ rămas drept povară”.
Condiția poetului în raport cu lumea,
cu „Mulțimea”, este descrisă în poemul cu același nume, cu o remarcabilă
ascuțime a spiritului: „Fiecare dezvelit
abia/ cât optimea vicleană a ghețarilor
plutitori/ (...) Exponențiale aglomerări
de râsete trucate, regrete inutile,/ surâsuri lipicioase, absolviri autoindulgente
de vinovăție,/ iluzii lepădate în coșurile
de gunoi”. Să fie de vină „Izgonirea din
imaginar” („La ce bun acest poem care
nu poate face lumea mai bună,/ cui
folositoare fructele oprite din pomul
cunoașterii?”), ori „Condiția poetică”
(„ca o izgonire din edenuri/ ruperea de
gând”)? Neliniștea creației, ca povară
adictivă, atinge culmi în „Ars doloris”, „Patimi prozodice” sau „Ars Poetica”, cu tulburătoarea viziune a unui
poet neînțeles, „mărșăluind cu masca
funerară a pădurii/ prin emanația
otrăvită a gândirii”. Ca o ultimă ironie,
ca ultim ”antidot” al ego-ului artistic, care „degeaba promite simboluri
de aur”, este poezia de final, simbolic
intitulată... „Erată”. Îmbarcat pe „Corabia ispășirii”, cu umor negru, poetul propune, ca alternativă, o cinică rețetă de
supraviețuire în complicatele vremuri
contemporane, în „Exerciții de blazare
activă”. De luat aminte!

Daniel Luca: Raftul de la colț (II),
Editura eCreator, Baia Mare, 2019

Daniel Luca ne oferă, din nou, o consistentă carte de critică literară. Volumul II al „Raftului de la colț” este o
carte cu prieteni, care cuprinde peste
92 de cronici semnal și 78 de nume de
autori. Apărut în Colecția critică a editurii băimărene eCreator, volumul are
meritul de a scoate la lumină, alături
de nume cunoscute, și autori mai puțin
știuți publicului cititor, nu pentru că ar fi
lipsiți de valoare, ci din cauza circulației
reduse a operei lor, limitată de tirajele
„confidențiale” ori de difuzarea total
necorespunzătoare a cărților acestora.
Aceștia din urmă, și în special cei aflați
la început de drum literar, simte exegetul, merită mai multă atenție.
n Continuare în pagina 22

n Continuare din pagina 21
„Demersul său este cu atât mai salutar,
cu cât într-o vreme a cărților editate-n
tiraje conspirative – în care circulația
informației adunate-ntre coperți este
serios îngreunată de latura materială a
lucrurilor – semnatarii nu reușesc să se
facă vizibili cu adevărat, rolul de promotor cultural venindu-i ca o mănușă
acum. În acest context, el devine vocea
prin care ei se adresează largului public,
dar și cititorului avizat, soluție de nemurire și de provocare. (...) Una peste alta,
volumul raftul de la colț (II) nu pune pe
nimeni la colțul literaturii, ci pune sub
lumina reflectaorelor nume contemporane, unele de mult impuse, altele doar
aflate la început de drum, tocmai din
această lipsă de discriminare apărând
un plus de valoare și de profesionalism”, spune în postfața sa Ioan Romeo
Roșiinanu, director al Editurii eCreator
și organizator al taberelor internaționale
de literatură cu același nume, care se țin
din anul 2017. Raftul cu (și despre) cărți
cuprinde nume familiare, iar printre
acestea ne bucurăm să descoperim pe
cele ale poeților Ela Iakab și Nicolae Silade, redactori ai „Actualității literare”,
alături de alți creatori din Banat, precum
Costel Stancu, Gheorghe Secheșan, Costel Simedrea, George Lână, Ion Rășinaru
ori Diana Glück. Cartea lui Daniel Luca,
caracterizată de deschidere și construită
cu răbdare, înțelegere și disponibilitatea
de a retrăi experiențele autorilor, este
un demers de o generozitate tot mai rar
întâlnită în peisajul culturii românești
contemporane.

Am mai primit la redacție:

n Ion Toma Ionescu: „Al cincilea anotimp”,
Editura Detectiv Literar, 2019;
n Cristian George Brebenel: „Mărturisirea
și alte povestiri”, Editura Junimea, 2019;
n Carmena Felicia Băințan: „Pescuind lumină”, Editura eCreator, 2018;
n Săluc Horvat: „Interviuri”, Editura Actaeon Books, 2020;
n Alensis De Nobilis: „Bețiile cosmice”, Editura Absolut, 2016;
n Daniel Marian: „Recunoașteri reflexe realminteri”, Editura Inspirescu, 2019;
n Mihaela Loredana Mușetescu: „Călătorie
prin gânduri”, Editura eCreator, 2019;
n Milian Oros: „Caut…”, Editura Enesis,
2018;
n Ion Șerban Drincea: „umbra pașilor”, Editura Brumar, 2019;
n Gina Zaharia: „Maci de toamnă”, Editura
Editgraph Buzău, 2019;
n Gina Zaharia: „Jocul talismanelor”, Editura Editgraph, 2019;
n Ionuț Calotă: „nuduri și semne”, Editura
Rafet, 2019;
n Maria Berciu: „Adiacente”, Editura Maestro Tip, 2019;
n Milian Oros: „Femeia din vis / Întoarcerea în timp”, Editura Enesis, 2019;
n Alexandru Cazacu: „Mesaje pentru Iulia”,
Editura Libris, 2019;
n Alina Florica: „Nectar de nemurire”, Editura eCreator, 2019;
n George Luca: „Lucrare de con-troll”,
Editura Junimea, 2019;
n Nicolae Vălăreanu Sârbu: „respirăm în
inima lucrurilor”, Editura grinta, 2017;
n Llelu Vălăreanu (Sârbu): „Frigul însingurării”, Editura Lindenfeld, 2013;
n Cristian Gabriel Moraru: „Armonii epice
- antologie literară -”, Editura Aius, 2019.

„Conversaţiile se-noadă în staţiile
de autobuz, în uşa blocului sau în faţa
unui mall.”
Aşa îşi spuneau Tonio şi Sanio când se-ntâlneau şi-şi rosteau vorbe ciupite dintr-o parte
sau alta, deşi unele veneau de la ei dacă erau
nemulţumiţi de ceva. Şi le rosteau vârtos cu
o anumită socoteală, de a se provoca unul pe
altul. Ultima dată a fost pe la începutul lui septembrie când, bănuindu-se că se va întâmpla
ceva în lume, cei doi s-au întâlnit în faţa unui
mall spre care au fost trimişi de consoartă pentru aprovizionări.
- Hai să trăieşti, amice! începu Sanio. Nu team văzut demult!
- Ce să fac şi eu! îi răspunse Tonio. A fost
vară, a fost frumos. Am călătorit să văd cum
se face lumea...
- Ia, zi! se arătă curios, în felul său, Sanio.
Ce-ai mai văzut pe unde te-ai plimbat?
- Vin dintr-o zonă unde cele mai multe
practici sunt experimentate pe turta omului,
îşi făcu Tonio enunţul de rigoare. După care
omul cedează şi se comportă aşa cum îi va fi
cerut. Şi asta n-ar fi suficient! Se umblă şi la
gândirea omului când îi sunt implantate stări
sau sugerate situaţii la care el nu s-ar gândit
vreodată. Însă rămân convenabile diriguitorilor din zonă.
- Mârşăvia şi impostura au umplut lumea
şi ne asupresc după cum le este voia, spuse în
treacăt Sanio şi se grăbi să intre în mall.
- Că bine zici! Mârşăvia şi impostura! reluă
Tonio vorbele lui Sanio şi-l opri să intre în
mall. Dar cum s-ajuns până aici, nu te-ntrebi?
- Cum? clipi Sanio nervos din gene. Eu,
unul, n-am nicio vină.
- Eu nu vreau să te acuz, încercă Tonio să-l
potolească. Dar o vină există şi pleacă de undeva. Ia ascultă! Când onestitatea primeşte în
casă mârşăvia, iar valoarea este aşezată lângă
impostură, se riscă o apropiere dăunătoare.
- Mă rog! dădu Sanio aprobator din cap.
- Mârşăvia şi impostura, continuă Tonio,
încep să se considere egale cu onestitatea şi
valoarea care au de pierdut din imagine şi înţelesuri.
- Da, bine! Şi? izbucni Sanio.
- Stai nu-ţi ieşi din fire! Fii calm! se adresă
Tonio cu îngăduinţă. Mârşăvia şi impostura,
mai abile şi viclene, în adaos de onestitate şi
valoare tind să-şi creeze legi proprii după care
să existe şi să dirijeze tot ce suflă.
- Asta-i bună! izbucni Sanio din nou.
- Stai! îi temperă Tonio pornirile. Numai
că lucrurile nu se opresc aici. Mârşăvia şi impostura se unesc şi pătrund în viaţa omului,
modelându-l, adică îl deformează când îl desprind de onestitate şi valoare.
- Şi atunci? se-ntrebă Sanio în semn că pri-
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Ascunşi unul în
spatele celuilalt

cepu.
- Şi atunci, răspunse apăsat Tonio, ca în
poveste fructul adevărului se află în custodia
maleficului, cel hrănit din mâna onestului şi
generosului. Numai că încercarea de a pune în
formă ceea ce presupune omogenizarea lumii,
incluzând mârşăvia şi impostura alături de
onestitate şi valoare, declanşează o luptă pe
termen lung...
- Când unul trebuie să cedeze, interveni Sanio. Asta-i regula!
- Regula este făcută de combatanţi, deopotrivă, preciză Tonio. În măsura în care mârşăvia şi impostura apelează la puterea ştiinţei,
instituindu-şi legi proprii, pe atât se grăbeşte
o destabilizare a omului, ducându-l spre haos
şi...
- Şi dacă se duce în haos, unde mai poate ajunge omul? se-ntrebă sceptic Sanio, decis, încă o dată, să intre în mall.
- Şi atunci, începu Tonio, tot ca-n poveste
se cade eliberat fructul adevărului din custodia
maleficului spre a rodi sănătos. Când lupta se
va fi terminat, apar tăcerile. Din tăceri se nasc
izbăvitoarele proiecte pentru drum.
- Hai c-am dat-o pe fabulos, îşi formulă
Sanio un gând, iar consoartele ne aşteaptă pe
acasă cu sacoşele pline de cumpărături.
- Numai la păpică te gândeşti şi laşi esenţialul să treacă pe lângă tine, îl apostrofă Tonio.
Încât mă-ntreb în ce lume trăieşti tu şi-n ce
lume trăiesc eu.
- În lumea pe care au ridicat-o în timp cei
dinaintea noastră ca să fim respectuoşi între
noi şi să ne-nţelegem, vorbi Sanio. Dar, iată că
a intrat dihonia între noi, ceva ne desparte şi
ne face să ne duşmănim. Dar nu e numai atât!
Cineva vrea să şi dărâme lumea această.
- Mă uimeşti! îl privi scurt Tonio. Încep să
cred că aparţii unei formaţiuni de teatru. În
contextul spunerii scenice, limbajul tău, oricât
se doreşte să fie preţios, nu-i lipsit de asperităţi.
- Nu-ţi refuz aprecierile, amice! îi surâse
ironic Sanio. Dar până la urmă îmi găsesc
mulţumirea în împlinirile ce le-am atins.
- Vrei să ştii ceva? se adresă Tonio cu răceală. Cele mai multe dintre împliniri conduc spre
eşec. Şi asta în măsura în care partea noastră
de fiinţă datorează instinctelor schimbătoare.
Întorcându-se cu faţa spre clădirea mall-ului
şi înţelegând că greşise locul, Tonio îşi înlocui
răceală din privire cu un surâs cald.
- Pe mine, te rog, să mă scuzi! Nu aici trebuia să ajung. Hai să trăieşti! Şi la bună vedere!
Amândoi primiră un recul interior, ceea ce-i
reţinu pe loc, fără să-şi spună ceva. De parcă,
ascunşi unul în spatele celuilalt, ar refuza să fie
aceeaşi în simţuri şi gândire. Numai că Sanio
se grăbi să dispară primul, lăsându-şi amicul

Mihai Brediceanu, reper național
Familia Brediceanu, din Lugoj, a avut o activitate cu semnificaţie istorică în viaţa politică, socială şi culturală a ţării,
încă din veacul al XVIII-lea. Sunt cunoscute personalităţile
tribunului Banatului, Coriolan Brediceanu, avocat și om politic care a luptat pentru emanciparea națională şi socială a
românilor bănățeni și ale fiilor săi - Caius Brediceanu,
important diplomat român - şi Tiberiu Brediceanu
- reputat culegător de folclor şi compozitor.
Mihai Brediceanu, cel care ar trebuit să
fie sărbătorit cu ocazia împlinirii celor 100 de
ani de la naștere (s-a născut în 14 iunie 1920),
este fiul lui Tiberiu și a fost o personalitate de
mare importanţă a lumii muzicale româneşti
a secolului XX și începutului de secol XXI. A
dus mai departe tradiția muzicologică a familiei, ajungând un muzician celebru. A studiat
pianul la Brașov, a absolvit Academia de Muzică din București, a obținut licența în drept și
doctoratul în matematică. A rămas în istoria
culturii noastre nu doar ca interpret, compozitor și prin activitatea dirijorală spectaculoasă,
desfăşurată în ţară şi pe toate meridianele lumii,
ci şi prin performanţele sale în calitate de director și
dirijor al Operei bucureştene (funcţie pe care a ocupat-o
şi tatăl său în perioada 1941-1944) și al Filarmonicii „George
Enescu”. Perioada în care a fost director al Operei Române
(1959-1966), este considerată şi acum cea mai înfloritoare
din istoria modernă a instituției. Între altele, a readus, după
trei ani de interdicţie, opera Oedip de Enescu în circuitul curent, a promovat numeroase creaţii româneşti de mare va-

în puhoiul de lume. Şi deşi îşi iuţi paşii, numeroase probleme îl apăsau în acea zi, Sanio
simţi că-l atinge cineva pe umăr.
- Îmi cer scuze pentru îndrăzneală! Dar citesc în dumneata că ai darul să înţelegi şi ceea
ce se pregăteşte să se facă.
Sanio se-ntoarse nedumerit şi nu-l recunoscu pe individ, însă, din curiozitate, îi aştepta
vorbele.
- Ascult! Se repezi măgulit Sanio.
- Ascultă! îi surâse individul. S-a încercat
să se intervină în memoria unui pacient spre
a şterge amintirea faptelor pe care nu trebu-

Personaj din
comedia clasică
franceză

ia să le săvârşească în viaţă. Şi pentru că nu
s-a reuşit, pacientul zace abandonat undeva
în izolare, probabil în agonie. Nu se ştie ce sentâmplă cu el. Noi, adică eu şi cumnatul, ne
aflăm la o intersecţie din apropiere şi căutăm o
maşină ca să aducem acasă pacientul. Nu cunoşti dumneata pe cineva?
Sanio îşi lovi fruntea, în semn că nu înţelese
prea multe din cele auzite, şi-l privi pe individ
cu stupoare.
- Nici nu pot să iau în seamă ceea ce-mi spui
dumneata, dar mi-te să-ţi ofer o soluţie. E prea
complicat. Scuză-mă! Sunt grăbit!
Sanio dispăru prin grupul de trecători din
preajmă, fără să-i mai spună ceva individului
la despărţire.
- M-ai dezamăgit, omule! Dac-ai fi încercat,
ai fi reuşit. S-ar putea să ne mai vedem într-o
altă vreme, îşi zise individul.

loare, beneficiind şi de o pleiadă impresionantă de solişti de
talie internaţională, care au făcut gloria teatrului, aplaudaţi
frenetic atât la Opera Română, cât şi în turneele de anvergură efectuate de operă la Moscova, Paris, Atena, Lucerna etc.
Ulterior, Mihai Brediceanu a adus un suflu nou şi la Filarmonica „George Enescu”. În timpul cât a fost director general (1982-1990), propunând, de asemenea, numeroase prime
audiţii, într-o epocă marcată de dificultăţi insurmontabile
pentru instituţiile culturale româneşti. S-a dedicat
promovării muzicii enesciene în lume, iar în 1995
a fost preşedinte al Festivalului „Enescu”. A mai
fost președinte al Uniunii interpreților, director
al Operei din Istanbul și dirijor principal și consilier muzical la „Syracuse Symfony Orchestra”
din New York. Și tot în SUA i-a fost brevetat
acum 50 de ani polimetronomul, un „procedeu
și dispozitiv programat pentru spectacole muzicale și coregrafice complexe, folosind simultan
mai multe tempouri”.Pentru importanta sa activitate componistică, dublată de cea de interpret,
dirijor, organizator al vieții muzicale, cercetător
în domeniul interdisciplinar muzică-matematică a fost onorat cu mai multe distincții dintre
care amintim: Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler „pentru îndelungata
și prodigioasa carieră artistică, recunoscută pe plan
intern și internațional, cu ocazia aniversării a 80 de ani de
existență a Operei Naționale din București” (2001). Tot ca o
recunoaștere a meritelor marelui artist, în 2017, în foaierul
Ateneului Român, a fost dezvelit bustul său, realizat de Milița
Petrașcu, ucenica lui Brâncuși. A decedat la 4 martie 2005,
la București, și este înmormântat lângă marii săi înaintași, în
cimitirul din Lugoj. 			
Titus CRIȘCIU
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Și la ce bun poeții, în stare de alertă?

Mihai POSADA
Parafrazând și noi interogația lui
Friedrich Hölderlin (20 martie 1770-6
iunie 1843) constatăm că poeții au fost
și sunt dintotdeauna în stare de alertă.
Stare în care ne aflăm noi, muritorii
(în limba engleză, «mortal» înseamnă
pământean!), în luna florilor anului
2020, dar dintotdeauna și altfel, cu un
pas, doi, mai în fața evenimentelor,
pentru că antenele acestor hărăziți sunt
mult mai sensibile în comparație cu ale
mulțimii nedevastate de aceleași himere
și visuri, viziuni și insomnii, mulțime
confiscată de preocupări mult mai prozaice, zilnice și fără sfârșit.
Adevărat, anticul atenian Platon (7
mai 427 î. Hr.-347 î. Hr.) propunea alungarea poeților din cetate, dar Hölderlin,
romanticul, le va lua apărarea, reintegrând răspicat trăirea poetică în intimitatea ontologică fundamentală a spiritului: Plin de merite, și totuși în chip
poetic, locuiește Omul pe acest pământ,
pentru ca în veacul al XX-lea, Martin
Heidegger (26 septembrie 1889-26 mai
1076) să dezvolte aserțiunile poetului
german, în studiul său despre Originea operei de artă. Desigur, se cuvine să nu ocolim nici răspunsul poetei
Ana Blandiana, la o anchetă a revistei
Vatra, din 23 septembrie 2015, din care
cităm: „Cred că ar trebui să precizez de
la început că atunci când am ales ca titlu versul lui Hölderlin, prin „vremuri
de restrişte” nu am înţeles doar comunismul. Faptul că întrebarea este pusă
de Hölderlin dovedeşte că niciodată istoria nu a fost propice poeziei, iar vremurile au fost întotdeauna mai mult sau
mai puţin de restrişte” (La ce bun poeții
în vremuri de restriște?).
Desigur, nu doar comunismul. Au
fost și Masca morții roșii a lui Poe
(19 ianuarie 1809-7 octombrie 1849) și
Străinul lui Kafka (3 iulie 1883-3 iunie
1924) și Condiția umană a lui Malraux
(3 noiembrie 1901-23 noiembrie 1976)
și Greața lui Sartre (21 iunie 1905-15
aprilie 1980) și Ciuma lui Camus (7
noiembrie 1913-4 ianuarie 1930) și Delirul lui Preda (5 august 1922-16 mai
1980) și Uniunea Europeană o nouă
URSS? a lui Bukovski (30 decembrie
1942-27 octombrie 2019) și câte altele...
La vremea aceasta de alertă, cu tot
ce știm că presupune ea, ar fi nimerit
să ne amintim cu uimirea și admirația
pe care le merită, textul poetic intitulat de Paul Celan Corona, cu un
nume asemănător virisului actual,
producător al înspăimântătoarei pandemii ce traversează chiar zilele în care
trăim, tot așa cum în istorie omenirea
a fost devastată de ciuma bubonică,
gripa spaniolă, dizenteria multilateral
dezvoltată, scorbutul, ftizia, poliomielita și toate celelalte urgii.
Despre autor, potrivit wikipedia.org/
wiki/Paul_Celan, pe numele adevărat
Paul Peisah Antschel, născut în 23 noiembrie 1920 la Cernăuți, în Bucovina
de Nord din Regatul României, a murit
la 20 aprilie 1970 la Paris, în Republica Franceză. A fost profund marcat de
nazism și comunism, cele două plăgi
uriașe ale veacului al XX-lea aducătoare

Un autor
român,
în topul
poeziei
franceze

de moarte, poetul reușind să aleagă libertatea. Celan a scris și a tradus în limba germană. Traducerile sale au vizat
literaturile română, portugheză, rusă,
franceză și engleză. Din germană a tradus în limba română povestirile lui Franz
Kafka. Viața scurtă de doar 49 de ani a
poetului, traducătorului, eseistului de
limbă germană, originar din România,
l-a purtat pe tânărul ce provenea dintr-o
familie de evrei ortodocși germanofoni,
prin Austria, apoi România și în final
Franța, fiind înmormântat în Cimetière
parisien de Thiais, situat în Val-deMarne.
Paul Celan a trăit cu entuziasm,
decepție și suferință modificările sinuoasei istorii a vremurilor prin care a trecut.
A părăsit în tinerețe sionismul părintesc
și educația ebraică, pentru a deveni activist socialist și suporter al republicanilor în timpul Războiului civil spaniol.
Și dramele abia încep: ambii părinți ai
poetului au pierit în urma deportării
sub dictatură militară antonesciană, într-un lagăr de concentrare din Transnistria. Cum universitățile românești dar
și cele din Viena adoptaseră prin lege
refuzul de a înscrie studenți evrei, Celan
pleacă în 1938 în Franța, la unchiul său,
pentru a studia medicina la Tours, dar
abandonează studiul, iar anul următor
revine la Cernăuți, în Universitatea
unde va fi admis ca student la literatură
și limbi romanice. După ocupația
sovietică din iunie 1940 și deportările
în Siberia care au urmat, visurile legate
de stalinismul și comunismul sovietic se
spulberă, iar legile de purificare etnică
se fac simțite și în Bucovina și Basarabia
recucerite de români în iulie 1941. Paul
Celan scapă de deportare și duce acum o
viață sărăcăcioasă, în «detașamentele de
muncă de folos obștesc», în ghetoul din
Cernăuți, dar continuă să scrie versuri și
traduce în germană sonetele lui Shakespeare. Moartea părinților îi marchează
dureros conștiința, cu vina de a nu fi fost
acasă în noaptea de 27 iunie 1942, când

ei au fosat arestați, iar poetul află de la
cei de față că tatăl a murit de tifos exantematic și mama, împușcată în cap ca
inaptă de muncă, în iarna aceluiași an.
Renunță la gândul de emigrare în Palestina pentru a se stabili la București,
între 1945 și 1947, mediu literar unde
domnea suprarealismul și traduce în
limba română din literatura rusă, apoi
se refugiază din calea comuniștilor la
Viena. Din cauza armatelor de ocupație
ce scindau orașul, își caută și găsește
conaționalii evrei risipiți de aici de Imperiul austro-ungar, la Paris, unde îi apare

prima culegere de versuri: Der Sand
aus den Urnen/Nisipul din urne
și unde se căsătorește cu aristocrata
Gisèle Lestrange cu care vreme de 19 ani
va întreține o corespondență de 700 de
scrisori, este numit profesor de germană
la École Normale Supérieure, este
naturalizat cetățenean francez la 1955.
Vizitează des Germania unde îl întâlnește
pe Heidegger și se arată dezamăgit de
adeziunea nedezmințită a marelui gânditor german la național-socialism, la
un lustru după prăbușirea acestuia. A
publicat în limba germană nouă cărți,
între 1948 și 1971, ultima apărută postum. În jurul datei de 20 aprilie 1970
s-a sinucis prin înec în apele Senei.
Decedat la 3 februarie 2020, în vârstă
de 90 de ani, George Steiner, universitarul american și criticul literar, romancierul, eseistul, specialistul în teoria traducerii și literatură comparată, caracteriza scrisul lui Paul Celan astfel: „Într-o
poezie lirică scurtă, tulburător de densă,
Celan vorbește despre «umbre împletite
scrise de pietre». Literatura modernă
este acționată de o necesitate de a explora această «litografie» și ecriture d’ombres. Ele se află în afara clarității și a pasului următor al limbajului public. Pentru scriitorul de după Mallarmé, limba
presează asupra sensului, aplatizându-l,
distrugându-l, așa cum o vietate din
adâncuri este distrusă când este adusă
la lumina zilei și la presiunile reduse ale
suprafeței mării. Dar ermetismul, pe
măsură ce se dezvoltă de la Mallarmé
la Celan, este una din acțiunile cele mai
radicale împotriva limbii din literatura
modernă” (https://www.libhumanitas.
ro/opera-poetica-polirom-paul-celan2015.html). În opinia unor specialiști,
Celan – care spunea că după Auschwitz
„limba a supraviețuit, în ciuda celor întâmplate […] îmbogățită de o asemenea experiență tragică” – ar fi încercat,
în poesia sa de maturitate, să distrugă
limba germană pentru a o reface din temelii. Dar nu a mai avut timp...
Am ales, pentru CORONA (din vol.
Nisipul din urne, 1948) de Paul Celan
– acest mare poet al literaturii moderne
– varianta în românește a prietenului
său, poetul, ziaristul și traducătorul
Petre Solomon (15 februarie 1923-28
octombrie 1991), din ediția de Versuri
apărută în anul 1973, în colaborare cu
Nina Cassian, la Editura Univers.

Ionuţ Caragea este din nou în topul poeziei franceze. În această lună
a obţinut două premii oferite de Societatea Poeţilor şi Artiştilor
din Franţa. Este vorba de premiul al doilea la marele premiu „Henri
MEILLANT” şi premiul al treilea la marele premiu „Jenny ALPHA
et Noël-Henri VILLARD”. Volumul cu care a obţinut aceste premii
se numeşte „J’habite la maison aux fenêtres fermées” (Locuiesc în
casa cu ferestre închise). Acest volum a fost scris de autor direct în
limba franceză şi a fost publicat la editura Stellamaris, din Brest, în
anul 2019. Societatea Poeţilor şi Artiştilor din Franţa a fost înfiinţată
în anul 1960 de scriitorul francez Henry Meillant. Este una dintre
cele mai importante societăţi literare şi culturale din Franţa, onorând
artişti din domenii precum poezia, pictura, sculptura şi muzica. În
cadrul comitetelor acestei asociaţii au activat artişti cunoscuţi precum
Maurice Genevoix, Paul Guth şi Léopold Sédar Senghor. Ionuţ Caragea
se află la al patrulea premiu câştigat în Franţa în numai doi ani. A mai
fost premiat de două ori de Societatea Poeţilor Francezi, cea mai veche

Se impune precizarea că nu ne aflăm
în situația unei posibile confuzii, pe
care se cuvine să o limpezim: titlul ales
de Celan nu îl numește nici pe Covid19, nici pe SARS-CoV, nu are niciuna
din denumirile temutului coronavirus ce bântuie acum, ci semnifică - cu
totul dimpotrivă - încununarea unei
stări de plinătate a iubirii, a dragostei
ce rupe zăgazuri și trece toate obstacolele posibile, afirmându-se în mijlocul
oamenilor ca un triumf al vieții, ca un
mesaj de bucurie, încredere și voință
de bine, frumos și adevăr, nevoi dintotdeauna omenești. Cu atât mai necesare
în vremuri de restriște cum aceasta pe
care o traversează acum omenirea sub
amenințarea virusului ce a declașnat
cea mai tulburătoare criză în economia
și conștiința lumii contemporane.
Poema lui Celan invită la frumusețe,
iar frumusețea va salva lumea, ne
asigură, din umbra faimosului Palazzo
Pitti al Florenței, unde și-a scris Idiotul, nu mai puțin celebrul Dostoievski
(30 octombrie/11 noiembrie 1821-28
ianuarie/9 februarie 1881), și iată de ce
am ales-o pentru lectură în zilele acestei
„stări de alertă” oficială:

Corona
Toamna-mi mănîncă frunza din palmă:
sîntem prieteni
Cojim Timpul din nuci
și-l învățăm cum să meargă .
Timpul se-ntoarce în coajă.
În oglindă-i duminică,
în vise se doarme,
gura rostește adevărul.
Ochiul meu coboară spre sexul iubitei:
ne privim,
ne spunem unul altuia întunecimi,
ne iubim precum macul și memoria,
dormim ca vinul în scoici,
ca marea în raza de sînge a lunii.
Stăm îmbrățișați în fereastră,
văzuți de pe stradă.
E timpul ca lumea să știe !
E timpul ca piatra
să înflorească-n sfîrșit,
ca neliniștii să-i bată o inimă.
E timpul să vină timpul.
E timpul.

şi prestigioasă societatea de poezie din Franţa. Volumul „Mon Amour
Abyssal” a căştigat premiul Francois-Victor Hugo 2018, iar „J’habite
la maison aux fenêtres fermées” a câştigat premiul Mompezat 2019.
„Le mulţumesc tuturor celor care mă apreciază şi mă citesc,
criticilor şi scriitorilor care mi-au dat credit, le mulţumesc prietenilor
şi membrilor familiei mele pentru susţinere! Nici nu ştiţi cât de greu a
fost acest drum! Chiar şi să fii publicat în Franţa, este o mare realizare,
dacă ţinem cont de miile de manuscrise care ajung la o editură... Iar
apoi, să concurezi cu poeţi importanţi din Franţa şi din întreaga lume
şi să fii, de patru ori, pe cele mai înalte trepte, este o realizare care
mă bucură enorm! Mai ales că Franţa este o ţară cu o cultură uriaşă,
care a dat lumii atâţia şi atâţia titani ai literaturii, atâţia câştigători de
Nobel. Poate că nu aş ajuns niciodată să fiu premiat în Franţa dacă nu
mi se puneau atâtea obstacole în lumea literară românească. Dar, mai
bine să merg pe drumul meu şi să performez într-o lume literară mult
mai valoroasă şi mult mai sănătoasă decât a noastră”, spune autorul.
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Ulalume González de León

Milica Lojović
Geometrii (re)definite
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Născută în ziua de 20 septembrie 1932 în
capitala Uruguay-ului, Montevideo, şi trecută
la cele veşnice în 17 iulie 2009 la Santiago
de Querétaro (Mexic), poeta, prozatoarea şi
traducătoarea cu dublă cetățenie Ulalume
González de León, fiica Sarei şi a lui Roberto Ibáñez - ei înşişi poeți de anvergură - a
fost familiarizată cu poezia de limbă spaniolă
încă de la vârsta de patru ani.
La 15 ani şi jumătate a obținut diploma de
bacalaureat şi, cu o bursă acordată de guvernul francez, a urmat cursuri libere de literatură şi filosofie la Sorbona, completate
ulterior, în calitate de student auditor, la Universitatea Autonomă a Mexicului (U.N.A.M.)
şi la Colegio de México.
Dintre cărțile sale de versuri, menționăm:
A cada rato lunes / În fiecare luni - 1970,
Plagio / Plagiat - 1973, Las tres manzanas
de naranja / Cele trei mere din portocal
- 1985, Ulalume González de León - 1987,
Plagios / Plagiate - 1988.
A tradus din opera poeților E-lizabeth
Bishop, Ted Hughes, e. e. cummings, V. Larbaud, Camões, Yves Bonnefoy.

Prezentare şi traducere:
Costel DREJOI
Milica Lojović, artista originară din Bosnia
& Herțegovina, ce-şi desfăşoară activitatea
de creație în Beograd, şi-a anunțat prezența
la Simpozionul International Stefan Jager, ce
se va desfăşura în Jimbolia, în intervalul 1424 iulie, astfel iubitorii artelor frumoase din
Banat vor avea ocazia să admire câteva opere
realizate de artistă cu acest prilej, vernisajul
expoziției colective găzduită de Casa de Cultură din Jimbolia având loc în 24 iulie şi pe
simezele Galeriei Helios, situată în Piața Victoriei 6, din Timişoara, în data de 8 august la
ora 18. Născută în localitatea Gacko, în anul
1993, Milica a absolvit Academia de Arte Vizuale din Trebinje, departamentul de pictură,
avându-l ca profesor pe artistul Savo Peković, şi ulterior, Facultatea de Arte din Beograd, avându-l ca mentor pe Radomir Knežević, în prezent urmând studiile doctorale la
Facultatea de Arte din Beograd, pe care a
absolvit-o în 2018. Desfăşurând o bogată activitate de creație, lucrările artistei, realizate
în tehnică mixtă, folosind colajul şi asamblajul, surprind deseori, datorită compozițiilor
deschise, tratate monocrom, ce ies din planul tabloului, creând volume bine definite,
alternând, forme organice cu planuri şi axe
drepte, ce dau lucrării dinamism şi monumentalitate. Ĩn prezent artista expune alături de Suzana Vulović pe simezele galeriei
„Meander” din Apatin, vestul Voievodinei. A
mai expus în 2019 la Ilija M. Kolarac Foundation Gallery, Beograd, în 2018 la Galeria
73 și Blok gallery, Beograd, în 2017 la Spacio Caravan Serai din Palermo, Sicilia, sau în
2016 la Instituto Italiano di Cultura, Beograd,
fiind distinsă în 2016 cu Award for Painting
al Academy of Fine Arts Trebinje, BiH sau
Plaque of University of East Sarajevo, BiH.

Costin Brăteanu

L’esprit de la langue

grădinii din amintire

N-ai putea vorbi în graiul păsărilor
N-ai putea vorbi pe limba vântului
N-ai putea vorbi în graiul mării
Ți-ar lipsi
                       cred
l’esprit de la langue

În grădina-n care acum
stau şi scriu
bate un vânt ce spulberă frunzele
fără grădină:
                         armistițiu
al frunzişului din minte cu frunzişul
din amintire

Ceea ce au spus valul   văzduhul   mierla
nu admite discuție
Tu în schimb tot suceşti
                                           şi răsuceşti cuvintele

Oboseala de orice metafizică

dar şi cu frunzele verzi
din grădina în care scriu
dar şi cu frunzele albe
pe care scriu acum
şi-o nouă grădină se naşte

Ca să simplific
   mă gândesc la sexul tău

Proprietatea
concesiunii

Cuvânt

Într-un fel
adunând nimic cu nimic
am totul.

Cuvânt rostit
atât de singur
atât de despuiat:
revino acasă şi-mbracă-te-n inefabil.

Vise?
                 Lucruri?
                   Sau o punte
între lucruri şi vise?

Act de iubire

Într-un fel
totul se va sfârşi în acelaşi timp:
ce e-năuntru, ca şi ce e-nafară.

Doi se privesc
până ce devin ireali
apoi
închid ochii

Devotamente
semantice

şi se ating
până ce devin ireali
apoi
dau deoparte trupurile
şi se visează unul pe celălalt
până ce devin atât de reali
încât se trezesc
doi se privesc

Grădina scrisă
În grădina din amintire
bate un vânt ce spulberă frunzele
grădinii-n care acum stau şi scriu
În grădina din mintea mea
bate un vânt ce spulberă frunzele
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