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Comunitatea artistică * o colonie de scribi postmoderni

Venice Beach, „staţiune” de homleşi
artişti. Între „Monumentul Poetului Necunoscut” şi o vagă aromă de marijuana

Nicolae SILADE

Despre debuturi
și rebuturi, despre
cenzură și autocenzură

Mă bucur că dl Nicolae Manolescu a înțeles
în cele din urmă cum stau lucrurile în literatură referitor la debuturi, rebuturi, cenzură
și autocenzură. În editorialul „Timpul rebuturilor” din România literară nr. 50/2020,
domnia sa recunoaște că „răspunderea principală pentru înmulțirea lor (a rebuturilor,
n.n.) ne revine nouă, critici, redactori sau
editori. [...] Piața literară este invadată de
subproduse literare, la a căror „descoperire“
și promovare am contribuit noi, criticii cei
plini de îngăduință. Pe mulți din acești veleitari, noi i-am debutat, sub cuvânt că i-am
crezut promițători, sau i-am promovat mai
târziu din neatenție sau din interes. I-am
nominalizat la premii, ba chiar i-am premiat. Și acum, ce să facem? Se simt omologați
și au pretenții. Ne copleșesc numeric. [...]
Oaspeții nedoriți se comportă ca o hoardă
de tătari culturali. Am creditat și eu destui
dintre ei. Doar că pe vremea mea mistreții
erau blânzi. Mai toți colegii mei mai tineri au
însă pe conștiință câțiva mistreți de tip nou,
pe care i-au flatarisit la debut”. În ceea ce ne
privește, am sesizat în nenumărate rânduri
absența criticii de întâmpinare (așa cum o
făceau Laurențiu Ulici și Geo Dumitrescu pe
vremuri), corupția din sistemul de evaluare
care a racolat câțiva critici valoroși puși pe căpătuială, ignorarea literaturii tinere de către
revista etalon a USR, ceea ce a determinat refugiul lor în virtual. Din păcate, dl Manolescu
nu mai poate face nimic, nu mai poate gira pe
nimeni (dacă recunoaște că a greșit), nu mai
poate salva pe nimeni, poate doar să-i discrediteze pe cei care i-a girat cu o altă măsură,
așa cum a făcut-o în nr. 51-52 al RL, când îl
reduce la zero pe nobelizatul propus chiar de
domnia sa. Însă problema pe care abia acum
o conștientizează dl Manolescu e destul de
veche. Un scriitor adevărat, de la Homer încoace, nu se consideră înzestrat de la natură,
ci se roagă: „Cântă-mi, o, Muză, bărbatul cu
gând iscusit, care-ntruna/ Dus fu pe mare”,
apoi lucrează pe text până când „orbește”, ca
să vadă mai departe, își cenzurează muza și
se autocenzurează, iar dacă debutează cumva, cândva, mai târziu își va renega debutul,
pentru că se consideră un veșnic debutant.

„Problema pe
care abia acum o
conștientizează
dl Manolescu e
destul de veche. Un
scriitor adevărat,
de la Homer
încoace, nu se
consideră înzestrat
de la natură, ci se
roagă: „Cântă-mi,
o, Muză, bărbatul
cu gând iscusit,
care-ntruna/
Dus fu pe mare”,
apoi lucrează pe
text până când
„orbește”, ca să
vadă mai departe,
își cenzurează
muza și se
autocenzurează,
iar dacă debutează
cumva, cândva, mai
târziu își va renega
debutul, pentru că
se consideră un
veșnic debutant”

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări semnate de Ecaterina Șchiwago,
artist vizual timişorean, și artişti vizuali din Bucureşti, Timişoara,
Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Italia, prezenți la Simpozionul de creaţie
artistică Brezoi: Aurelia Sanda, Gheorghe Dican, Ion Pantilie, Doru
Tulcan, Elena Minodora Tulcan, Valeriu Sepi, Sarah Raluca Miulescu, Costin Brăteanu, Sanda Buţiu, Victoria Ileana Dragomirescu,
Angela Tomaselli, Antonio Rizzi, Aurel Bulacu şi Horia Cristina.

În apropiere de L.A. - „Oraşul Îngerilor”
- (dar şi de Fullerton, unde locuieşte familia
fiului meu) se află un orăşel mirific, replică a
Veneţiei europene. De fapt, o „Veneţie” am întâlnit şi la las Vegas, cu canale şi canalete pe
care circulă gondole, dotată cu cer artificial; pe
când Neapole - Naples - este reprodus în mai
multe locuri, de exemplu, în Long Beach, oraş
făcut celebru de Quinn Marry, vas de croazieră
scos din uz şi transformat în muzeu. Dar ceea
ce face celebritatea staţiunii turistice Venice
Beach este spectacolul necontenit: e un adevărat oraş-spectacol, prestaţiile artistice fiind
realizate de o numeroasă comunitate de homleşi talentaţi. Se află în zona L.A., la un total
de populaţie de cca 14 milioane locuitori (cam
atâţia, câţi mai are România la ora actuală), 50
000 de cetăţeni fără adăpost.
Cred că cititorul îşi aminteşte cum, cu doar
câteva numere în urmă, am adus în atenţie acel
miniparc - colţ artistic - mărginit spre Ocean
de un „gard poetic”, care există în altă celebră
aşezare de la Pacific, Laguna Beach. La Venice
Beach asemenea aşezăminte întâlneşti peste
tot, alături de magazine mici şi tarabe unde se
vând tot soiul de artefacte, confecţionate de artişti manuali
din varii materiale
- de regulă, reciclabile. Între ele se înalță
ceva ca un stâlp totemic, ornat cu picturi
şi sculpturi în basorelief. De asemenea,
se află acolo ceea ce
eu am numit, perifrastic, Monumentul
Poetului Necunoscut... (nu?... „Poetul,
ca şi soldatul, nu are
viaţă
personală!”,
decretase Nichita). E
vorba despre un zid
de beton pe care sunt
inserate strofe din
diverşi poeţi „locali”;
de altfel, tot felul de
citate, versuri şi cugetări minunate întâlneşti la tot pasul, risipite
fără zgârcenie pe frontispicii, stâlpi şi la intersecţii, gravate pe plăci de bronz.
Am vorbit de „poeţi locali”, dar în realitate
pe-aici au trecut şi mari celebrităţi ale artei şi
culturii, literaturii americane: Bob Dylan, Jim
Morison, Charles Bukowski, Mansur Sambra
sau Philomena Lang. În acest areal, curente artistice ca minimalismul, mizerabilismul
(care cam ţin de postmodernism) îşi au exponenţii lor, de multe ori celebrităţi de-o seară sau un sezon. Iar reprezentanţii celorlalte
arte: pictori/sculptori/artizani - cântăreţi/
muzicieni se pot întâlni pe tot arealul, de la
ţărm la parcul sportiv. Unul cântă toată ziua
la pian (un pian ambulant, pe roţi); chitarişti,
violonişti sau violoncelişti îşi fac numărul individual sau, ca trupe, cocoţaţi pe câte un podium improvizat. Fără să se simtă incomodaţi
de ceilalţi: când este vorba să se „producă”, săşi etaleze talentul este loc pentru fiecare.
Cum e şi firesc pe sol american, înălţat la loc
de cinste se află jazzul: cel cu saxofonul face
minuni („de vitejie”), depăşind pianistul chiar
şi prin numărul de bancnote - majoritatea de
un dolar - care se adună în cutia muzicală:
ambalajul instrumentului. Dar (îmi şopteşte
la ureche prietenul care m-a adus aici), veniturile lor nu se reduc la cele câteva zeci sau
sute de dolari care se adună în… pălărie. Municipalitatea îi ţine pe toţi „în spate”: le oferă
condiţii de viaţă decente: seara sunt adunaţi
cu autobuse speciale şi duşi la un adăpost,
unde-i aşteaptă o masă caldă/pat cald, o baie
fierbinte… Dar, din păcate, nu toţi acceptă
mâna care li se întinde: bolnavi psihic, mulţi
dintre ei preferă să doarmă în corturi, pe plajă,
pe vreo bancă în parc.
Peste oameni şi case, în văzduhul localităţii,
zăcătoreşte un miros carcateristic-dulceag:
fum de marijuana. Este considerat un drog
uşor, un bun „stimulent artistic”; numai că,
dacă se depăşeşte o doză anume, intervine
ameţeala, ca după alcool. Dacă la primele ore

ale dimineţii artiştii
noştri improvizaţi se
ţin bine, după câteva
ore de muncă/prestaţii
artistice (şi consum
de drog) îi cam vezi
clătinându-se pe picioare…

Comunitatea
artistică
sau comedia literaturii…

Remus V.
GIORGIONI

Dar toată această lungă introducere s-ar
vrea a fi câteva prolegomena la cartea recent
apărută a prietenului nostru nemţean, Adrian
Alui Gheorghe*, poet important, aflat în plutonul optzecist fruntaş (pe care l-am ridicat la
rangul de poet European!). Emblematic - sau
simptomatic - pentru poezia lui Adrian este
poemul amplu, descriptive, poemul-parabolă:
Vrăjitoarea, Sfântul, Comedia literaturii
(reloaded) – spre a da doar câteva exemple.
Noi ne-am oprit la o piesă antologică, poema
intitulată Biblioteca, în care un condamnat
la moarte cere, ca o ultimă dorinţă, să fie lăsat
să citească toate cărţile dintr-o bibliotecă (nu
se ştie a cui: a penitenciarului?, a „domnului
călău”; sau chiar a
lui - „domnului condamnat”; condamntat care se poartă ca
un comandant…).
Prima asociere pe
care o faci citind un
atare poem este cu O
mie şi una de nopţi
- marea poveste a lumii. Cum Şeherezada
îşi tot amână moartea
cu fiecare poveste/
noapte
povestită,
aşa
condamnatul
din Biblioteca lui
A.A.G. îşi amână
moartea sine die cu
fiecare carte citită.
Morala este aceasta:
atât povestitul cât
şi ascultatul/cititul
poveştii sunt susceptibile a conferi
nemurire. Fapt este că cititorul condamnat la
moarte ajunge să-i îngroape pe toţi contemporanii: acuzatori, gardieni şi urmaşii lor, el
supravieţuindu-le pierdut în labirintul de litere al bibliotecii. Se pierde definitiv în marea
literaturii.
Adrian Alui Gheorghe cultivă poemul-parabolă, văzut ca un ghid de supravieţuire: manual şi ghid interior. Care, desigur, se aplică
- se repercutează şi asupra maestrului cititor.
Stilul expozitiv este cel care mijloceşte ascunderea în pagină a unei bombe incendiare („foc
grecesc”). Poetul explorează lumi inexistente,
care - pe măsură ce poema se „povesteşte” pe
sine - vin la viaţă, după modelul demiurgic,
Cel care a instituit lumea prin Cuvânt: Dacă
poeţii ar trebui să facă zi de zi tot ce spun în
poeziile lor. În numita poemă Comedia literaturii, sesizat de unele mari nereguli în câmpul
literelor, criticul convoacă toţi autorii „să vină
cu productele literare la control”; să discute
chestiuni de ordine interioară, „probleme morale şi practice”.
„Cu mâinile înfundate în litere, ca întrun aluat fără noimă”, criticul scotea resturi
de material artistic, din care - după părerea
unora - intenţiona să clădească Marele Zid
Românesc… Dar iată că, în toiul lucrărilor sesiunii, în marea hală a literaturii începe să se
simtă miros de ars: „miroase a carne de cititor”! Criticul descoperă astfel cauza-cauzelor,
de ce nu merg lucrurile cum trebuie în zona
lui: „Nu uitaţi: el, cititorul este călăul operelor
noastre…/ Duhul lui leneş a scos din câmpul
literaturii milioane de personaje…” Odată ce
s-a stabilit cine e inculpatul, i se pregăteşte şi
penitenţa: un pat de spini în incinta Bibliotecii
(Babel), unde să fie ţinut prizonier, pedepsit
fiind cu „program estetic”… (Las-că, aşa-i trebuie, aprobă şi cititorul din noi…)

R.V.G.

* Adrian Alui Gheorghe, Comunitatea
artistică, Junimea, 2020, colecţia Cantos
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Gheorghe Glodeanu,
dincolo de real şi imaginar

Jurnalul unei supravieţuiri de
Gheorghe Glodeanu este o carte neobişnuită fiindcă este scrisă „în apropierea
morţii” şi a salvării. Autorul află că e
bolnav şi trece de la un spital la altul
pentru a fi sigur de diagnostic. Terapia
e cumplită, e vorba de o maladie neier-

tătoare, dar el e profesor universitar, director de revistă, mai are studenţi, doctoranzi, mai are prieteni care îi trimit
cărţi. El e critic literar, e istoric literar
şi îşi respectă identitatea de critic şi de
istoric. Se bucură de întâlnirea cu „noile
cărţi”, ar vrea să scrie despre ele, dar
medicamentele îl ţin la distanţă de masa
de scris. Sunt colegi care îl vizitează sau
măcar îi dau un telefon, dar nu prea
mulţi. Ce face soţia, ce face fiul – şi ei
trăiesc îngrijorările momentului rău.
Gheorghe Glodeanu „supravieţuieşte”,
are cărţile lui la care lucrează şi ar vrea
să-şi termine un proiect. Lucrează la
„Între real şi imaginar. Incursiuni în
proza fantastică franceză din secolul al
XIX-lea”, carte care îi solicită lecturi su-

poeme în proză
everest
IV

atunci m-am văzut pe mine însumi urcând zilnic 55 de trepte și tot atâtea
coborând în spirală pe scările unui bloc de provincie printre țipetele de bucurie
ale copiilor fără astâmpăr & mâhnirea bătrânilor fără speranță înșurubândumă tot mai mult în mine însumi ori desșurubându-mă revoltat exaltat în casa
scărilor interioare m-am văzut pe mine însumi urcând și coborând între
răsăritul zilei și sfârșitul ei bucuros să admir lucrările omului bucuros să admir
lucrările domnului m-am văzut pe mine însumi în camera 9 camera nouă din
vila cea nouă de lângă izvor pe unde mai trec romanii la braț cu femeile dacilor
și regina maria și împărăteasa sisi și regele carol întâiul m-am văzut la foișorul
galben foișorul verde pe strada izvorului pe strada castanilor
între mănăstirea nașterea maicii domnului și biserica schimbarea la față
plimbându-mă pe malul apei în sus și în jos în sus și în jos spre cele șapte
izvoare în sus și în jos spre marea cea mare pe cele două drumuri ce duc într-o
pădure galbenă da pădurea aurie a lui robert frost drumul de jos șerpuind
printre stânci drumul de sus șerpuind printre brazi spre grota haiducilor
m-am văzut haiducindu-mă și întors din haiducie cum trec noaptea prin patul
femeilor cum trec ele prin patul meu m-am văzut don juan don quijote și
în rostov pe don și rege și clovn și mare și mic naiv înțelept faraon și budist
împărat proletar și evreu și comunist cel mai iubit dintre pământeni și cel mai
iubitor da m-am văzut pentru că în fiecare dintre voi mă văd pe mine însumi

Nicolae SILADE
nicolaesilade.blogspot.com

plimentare, cărţi ale unor autori care nu
îi sunt la îndemână. Există biblioteci la
care ar vrea să ajungă, bibliotecari care
ar trebui să-l ajute. Îl ajută? Da, desigur.
Aşa că odată cu „Jurnalul unei supravieţuiri” - sau un pic înainte - profesorul
Gheorghe Glodeanu publică a treizecea
se carte: „Între reral şi imaginar. Incursiuni în proza fantastică franceză
din secolul al XIX-lea”. O publică,
împreună cu următoarele explicaţii:
„Cu câţiva ani mai în urmă deschideam
studiul intitulat „Orientări în proza
fantastică românească” (2014) cu o
„Pledoarie pentru literatura fantastică”.
Reiau acum o serie de idei, realizând
o nouă pledoarie pentru acest gen de
litaratură. Spuneam atunci că am descoperit frumuseţea prozei fantastice
deja pe vremea adolescenţei şi această
pasiune m-a însoţit toată viaţa. Însemnând altceva decât realismul tradiţional
transparent şi previzibil, fantasticul
promite o fascinantă incursiune în inima misterului”. Şi ce mai spune domnul profesor proaspăt scăpat din cutare
spital, dar cu misia de istoric literar în
plină desfăşurare: „Proza fantastică ne
învaţă că realul e banal doar în aparenţă,
adevăratele semnificaţii fiind bine camuflate în spatele cotidianului, dincolo de suprafaţa lucrurilor. Fascinaţia
exercitată de această literatură se
explică prin faptul că facilitează accesul către necunoscut, îndemnându-l
pe omul modern să redescopere pasiunea pentru semnificaţiile ezoterice”.
Explicaţii de pedagog, de dirijor de
cursă lungă - cu amintirea vremurilor
în care se iniţia în lectură. Traseul istoricu-lui literar Gheorghe Glodeanu,
de la cărţile lui despre Mircea Eliade

Cornel UNGUREANU

la „Avatarurile prozei lui Mihail Eminescu” la „Narcis şi oglinda fermecată.
Metamorfozele jurnalului feminin în
literatura română”, dar şi „Orientări în
proza fantastică românească” arată că
„Între real şi imaginar” e necesar un
volum al concluziilor. Cărora profesorul Glodeanu le asociază autori foarte
mari, de la Victor Hugo la Balzac şi
mai mici, de la Eugen Sue la Paul Gavarni. Cât de mari şi cât de mici? Cum
îi reprezintă pe unii şi pe ceilalţi literatura fantastică? Cum ne prezintă pe noi,
atunci când suntem la „marginea” realului şi gândim la lumea de „dincolo”?
Nu pot să nu aşez alături de cărţile lui
Gheorghe Glodeanu o carte care ar fi
trebuit să reţină atenţia: Cea mai bună
dintre lumile posibile. Jurnalul şi
contrajurnalul parizian al lui Gheorghe Mocuţa. Este, şi el, jurnalul unei
salvări. Al unui drum prin infern. Tatăl
îşi însoţeşte fiul, grav bolnav, în oraşul
mântuitor. Traseul regal al artiştilor, al
iubitorului de cultură e înlocuit de unul
prin spitale, sub asediul întrebărilor. Sau
al locuinţelor mai degrabă provizorii, greu
suportabile. Itinerariile trec prin marile
catedrale: „…încerc să mă rog, printre
puţinii turişti, rostesc vorbele mecanic.
Cad în genunchi. În faţa Christului imens, sculptat în lemn afumat, din dreapta
naosului. Lacrimile îmi vin singure. Mă
zguduie un plâns isteric”. Se întâlneşte din
când în când cu români care îi aduc ziare,
reviste, ştiri despre cărţile prietenilor. Ei
vin din altă lume. Trimite poeme unei
reviste. E un fel de a supravieţui, între
tratamente insuportabile şi medici mereu
mustrători, între momente de înstrăinare
şi clipe fericite: iată, azi fiul e bine. „Şi
peste toate, senzaţia că atunci când eram
acolo şi notam în acest jurnal, cu toată nenorocirea şi stresul zilnic, eram mai liber,
mai… Senzaţia că atunci trăiam, iar acum
supravieţuiesc zilelor scrise” îşi încheie
Gheorghe Mocuţa jurnalul parizian - jurnalul scriitorului. Ce s-a întâmplat cu fiul,
cu Andrei Mocuţa? S-a făcut bine, a scris
câteva cărţi de proză (sunt cele mai frumoase ale ultimului val), una de poezie,
şi-a dat un doctorat. Din teză a fost extrasă
o carte: Portret al artistului in absentia. J.D. Salinger. O monografie.
Cartea a fost întâmpinată cu laude mari
de comparatişti, de americanişti. Scrie
Ştefan Borbely: „E exhaustivă tematic
şi bibliografic... e prima monografie
naţională dedicată lui Salinger, cu
desluşiri şi interpretări de mare subtilitate… pe care nu le-a mai propus nimeni
la noi, făcând-o indispensabilă pentru
cercetările viitoare…”. Şi după cărţi de
eseu,de poezie, de proză, o sublimă carte de
poezie despre tatăl său - pentru tatăl său.
O carte între real şi imaginar. Sau dincolo de real şi imaginar?

Ecaterina Schiwago, creatorul autentic inspirat de natură şi suferinţa umană

Am avut plăcerea de a o avea ca invitată, vara aceasta, în taberele de creaţie desfăşurate la Sviniţa şi Isverna, pe Cati, Ecaterina Schiwago, artist vizual timişorean, membru fondator al Asociaţiei Regia Artistică
Timişoreană şi, de asemenea, membru al Filialei din
Timişoara a U.A.P. Cu un impresionant portofoliu de
opere realizate în tehnici mixte, artista a participat la
numeroase expoziţii colective începând cu anul 2007,
deschizând şi câteva expoziţii personale care au consacrat-o pe scena artelor vizuale bănăţene.
Preocupată de anumite teme pe care le abordează cu
multă atenţie, la care revine deseori pentru a continua
ceea ce desigur a rămas neîmpărtăşit, Ecaterina dă
naştere unor serii de lucrări precum Povestea vaselor,
unde se raportează la forma şi proporţiile unor opere
preistorice, Fragment de memorie, titlul unei expoziţii personale deschise în 2015, în care direcţia este de
resemnificare vizuală a unui artefact, a unui element,
emblema, pălăria bunicului care devine însemnul
plastic de construcţie a spaţiului, Muzica şi dansul,
unde surprinde tradiţii culturale sau bogătia cromatică a veşmintelor, Stând, în care subiectul este scaunul,
amplasat în diferite contexte care, pe lângă imaginea
plastică, vrea sa transmită o stare, aşezat pentru con-

templare, suspendat, înghetat etc... de la Vezuviu la
Pompei, subiectul fiind exprimat chiar de titlu, artista
prezintă o poveste în mai multe acte, lucrări în care
fiecare vine în completarea celeilalte şi surprinde stări
ale naturii, ale suferinţei umane, ale dezastrului, ale
renaşterii vieţii, în unele lucrări operând cu simboluri
plastice şi cu materie, parte din lucrări expuse în 2016
în cadrul expoziţiei „Noi 5”. Sub ochiul Zeiţei este denumirea seriei de lucrări în care punctul de plecare îl
constituie simbolul arhetipal şi impactul păunului în
cultura diferitelor popoare, ca de exemplu puterea
divină atribuită în cultura hindusă şi asiatică, resemnificată prin bunătate, frumuseţe, iubire, compasiune. Atrasă de maiestuozitatea acestei pasări, artista a
dezvoltat o poveste în care subiectul este amplasat în
contexte diferite şi primeşte diferite valenţe.
Distinsă cu Diploma de excelenţă la Bienala de artă
din Taranto, Italia, în 2017, pentru lucrarea „Quo vadis I” sau cu nominalizare la premiu în cadrul Bienalei
de arta Lascăr Vorel din Piatra Neamţ în 2018, artista
are lucrări în colecţii publice precum Muzeul de Artă
din Timişoara sau în colecţii private din România,
Germania, SUA, Luxemburg sau Olanda.

Costin Brăteanu
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comentariu

Străin și buimac

În 2006 apărea la editura ICR volumul Străin prin
Europa, de Virgil Nemoianu, cuprinzând însemnările
sale de călătorie de-a lungul anilor 1983-1992. Este
o carte revelatoare pentru un tip special de călător,
aparent posac, bombănitor, dar cu un subtil simț al
umorului și, mai ales cu o ireprimabilă propensiune
autoreflexivă, aflată în perfect echilibru cu observația
obiectivă, câtuși de puțin dispusă la complezențe sau
exaltări turistice. Încheiam comentariul pe care-l
consacrasem atunci acestei cărți cu următoarele
considerații: „Aflat în Provence, în 1984, lui Virgil
Nemoianu îi scapă această tulburătoare reflecţie:
«Nimic nu e mai paradoxal decât modul în care
suntem rupţi între frica de moarte şi plictiseala de
viaţă, simt eu intens acum.» Avea pe atunci 44 de ani.
Această mărturisire al cărei fior metafizic interferează
tot memorialul său de voiaj, justifică interesul cu care
aşteptăm notele de călătorie anunţate, următoare
anului 1992.”
Volumul așteptat atunci a apărut după nouă ani, în
2015, ca al treilea, din seria de Opere în 14 volume,
publicate de tot mai prestigioasa editură Spandugino,
sub titlul Buimac pe cinci continente1. Așadar, întâi
străin, apoi buimac. Referiri clare la propria persoană,
încă din titluri, semnificative pentru starea de spirit
în care Virgil Nemoianu a străbătut lumea în lung
și-n lat, observând-o atent și neîndurător, de cele
mai multe ori în dispoziții umorale care-l îndemnau
la circumspecție, dar și cu o severă supraveghere a
sinelui. Călătoriile ideale sunt în viziunea sa, precum
una în Munții Apalași, care „...n-a fost precedată de
nicio tensiune: n-a fost nevoie de pregătiri complicate,
n-avem griji cu banii, putem să ne oprim unde vrem,
n-avem obiective, totul e nestructurat” (p. 275).
Acesta e idealul călătorului hoinar, pe care însă Virgil
Nemoianu rareori și-l vede realizat. Întâi din cauza
unei predispoziții sumbre, mărturisite recurent în
notații ca aceasta: „Plecat prost dispus, trist și anxios,
dar asta e regula generală a plecărilor mele” (p. 437).
Sau, chiar în cursul călătoriei: „Adorm târziu, trezit
înainte de revărsatul zorilor, șed pe scaun în balconul
lung al motelului, mohorât, pesimist, cu gândul la
doctori și la moarte, cu lungi planuri dezastruoase
pentru la toamnă” (p. 275). De notat e că nu sunt străine
de aceste stări nici gândurile la „o Românie tristă,
terorizată și înfometată” (p. 275). În al doilea rând,
idealul hoinarului e greu de atins din motive atipice
unui călător vocațional, care e predispus din start să
înfrunte cu voioșie dezagrementele inerente oricărei
călătorii. Pe de o parte, Virgil Nemoianu e stabilizat în
niște tabieturi mici burgheze care-l fac foarte sensibil la
orice disconfort ce le-ar tulbura, iar pe de alta, de cele
mai multe ori nu călătorește de plăcere, ci din obligații
profesionale, invitat la diverse congrese, simpozioane,
colocvii care au loc tot timpul și peste tot mapamondul
și îl plictisesc de moarte. Iar disconfortul și plictiseala
îl duc la soluții amuzante și bizare, mărturisite cu
ingenuitate: „Dorm mizerabil la hotel Wellington,
unde și-așa capacul closetului scoate fioroase sunete,
păturile patului sunt murdare, neglijența predomină.
Mă scol deci noaptea și (în pijama, în cada goală de
baie), citesc cu mari delicii Montesquieu” (p. 270).
Sunt prezente în această însemnare două detalii care
caracterizează stilul său de a călători și se regăsesc de-a
lungul întregului jurnal. Unul este atenția acordată
realității de la „firul ierbii”, mai ales sub aspectul
lipsei de civilizație și confort. Closetele stau astfel sub
permanentă observație: hărnicia italienilor e evaluată
după curățenia closetelor, dar cele stradale n-au
copertină, cele din Maroc sunt rare, altele de aiurea
sunt zgomotoase, presiunea apei e foarte mare sau
sunt impracticabile etc. Alteori dezagrementele vin de
la promiscuitatea umană, ca în avionul care-l duce spre
Africa de Sud, unde „apar indieni grași și nesimțiți,
tinere negrese văicăritoare, albi locali care-mi par
provinciali sau țărănoși” (p. 389). Obsedat de propria
tendință supraponderală, nu-i scapă, cum s-a văzut și
aici, niciun „gras” sau „grăsană”, cuvinte devenite între
timp prohibite. N-are inhibiții ideologice, spune oblu
ce gândește, nu-l preocupă „corectitudinea politică”,
aflată încă, ce-i drept, atunci, departe de ebuliția toxică
de azi. În Italia e agasat de „Puzderii de români/țigani
care înspăimântă de-a dreptul” (p. 521). Activismul
militant îl irită, iar reacțiile sale în situații intempestive
sunt spontane și rezolute: „În plin centru, o tânără
trupeșă, zâmbitoare mă întreabă agresiv dacă iubesc
animalele. Răspund brusc și categoric – nu, defel.
Rămâne atât de interzisă, încât nu-mi poate da replica
tăioasă pe care și-ar fi dorit-o” (p. 556). Se pare că
ceea ce îl calmează, ocazionându-i mici voluptăți, este
shoppingul, pe care, ignorând trendul, el îl numește
firesc „cumpărături”, mai ales de cosmeticale, cu
predilecție pentru parfumuri. Virgil Nemoianu e un
senzual rafinat, știe să identifice și să aprecieze lucrul

de calitate și, ca atare, nu puteau lipsi din însemnările
sale nici referirile culinare, care îl trădează ca
gurmand pretențios. De aceea, de cele mai mult ori, pe
unde umblă, nu uită să noteze masa proastă și băutura
mediocră, precum, bunăoară, la Beijing: „Mesele oferite
sunt abundente și dezagreabile” (p. 413). În Franța, în
schimb, la Cahors, simte nevoia detaliilor: „Luni seara,
salată cu nuci, nici nu auzisem de așa ceva [...] Oamenii
de aici fac șuncă afumată de rață, pateuri de ficat de
rață etc. Nu-mi plac, nici nu le pot mânca, printre
altele, nefiind consumator de păsări. Felurile sunt
copleșitoare: lichior de ulei de nucă, turte și plăcinte
de nucă, rață și gâscă sub toate felurile, brânzeturi,
tocane, pateuri. Vinul negru de Cahors e foarte bun
însă” (p. 440). Curiozitatea e totodată evidentă când
dă peste câte o delicatesă insolită: „Cumpăr un cârnaț
de mistreț cu trufe, impresionant mai mult prin idee
decât prin gust” (p. 508).

Adevăratele voluptăți, întrucât sunt spirituale, le
trăiește când, oriunde s-ar afla, bântuie prin librării
și notează cu delicii ce descoperă. Acesta e al doilea
detaliu de care aminteam, care definește stilul său
de călător sau, mai bine zis apartenența sa, la specia
homo viator. Nici unul dintre marii călători, de la
Panait Istrati până la contemporanul nostru Sylvain
Tesson, n-au pornit în deambulările lor fără a-și lua
cu ei măcar o carte „de căpătâi”. Virgil Nemoianu e
în această privință un campion absolut: oriunde s-ar
afla citește, iar autorii pe care îi numește mi-ar umple
o pagină dacă i-aș cita. E de remarcat că pe primul
loc se află Biblia pe care n-o poartă cu el, deoarece
aproape în toate hotelurile se află pe noptieră, iar când
n-o găsește se simte frustrat și bântuit de neliniști.
Uimitoare e diversitatea cărților pe care le cară cu
el sau le cumpără din mers, de la obscure romane
polițiste, la Montesquieu sau Radu Tudoran, de la
Cicero la d’Ormesson. Pe autorii care-l dezamăgesc îi
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abandonează, pe alții îi comentează în glose concise din
filigranul cărora cititorul versat îi poate desluși uneori
trăsăturile identitare, ca un autoportret indirect. Cum
e cazul, bunăoară, cu straniul William Hazlitt (1771830), al cărui jurnal de voiaj prin Europa îl duce la
concluzia că „...bunul Hazlitt e un sucit, un ciufut, un
morocănos, nu-i place mai nimic, iar când îi place –
îi place mult. Inconsecvențele și impredictibilitatea
salvează totul. Cartea e excelentă” (p. 313). Or el
însuși, Virgil Nemoianu, e un morocănos, cu reacții
uneori deconcertante. Dacă e oarecum de înțeles că,
la Bruxelles, răsfăţatul turiștilor, Manneken Pis, i se
pare „o nimica toată”, rămâne contrariantă reacția pe
care o are, în Cornwall, în fața enigmaticului ansamblu
megalitic : „Dimineața, la Stonehenge: prostie
caraghioasă, ne-am întors îndată cu autobuzul, fără
să intrăm” (p. 494). Cam aceleași îi sunt reacțiile prin
marile muzee, unde e îndeobște malițios cu operele
obosite de admirația rutinieră - „...prostul de Édouard
Manet”! - dar trăiește subtile voluptăți estetice la
vederea sau revederea unor artiști ca Georges de la
Tour, de pildă, mai puțin expuși snobismului turistic.
Marile și cele mai pure bucurii ale sale sunt însă cele
simple, oferite de peisaj, de natură, în toată splendoarea
ei încă neprofanată, când nu-l agasează prezențe
umane intempestive cu indispozițiile consecutive: „Să
nu uit: aleile de platani de pe șosele sunt printre cele
mai minunate lucruri pe care le poate oferi Franța [...]
Nu sfârșim a ne entuziasma de frumusețea râurilor
franceze” (p. 542). Așa peste tot, dincolo de poluarea
și bruiajul produs de agitația umană sau de întâmplări
indezirabile, se află întotdeauna un refugiu reconfortant
în priveliștea care revelează măreția Creației. Iar
aceasta îi resuscită aproape de fiecare dată amintirea
locurilor natale, Banatul: „...de pe terasa castelului
erau niște vederi grozave, dar pe urmă gândeam că
nimic nu egala frumusețea, plăcerea și plenitudinea de
pe dealul grădinii noastre de la Borloveni” (p. 277).
Într-o continuă deambulare de pe un continent pe
altul, într-o lume aflată într-o ireductibilă și haotică
agitație, oferind la fiecare pas noi fețe, de cele mai
multe ori insolite, ale unei diversități imprevizibile,
e de înțeles de ce Virgil Nemoianu se va fi simți de
la o vreme buimac. Mai dubitativ rămâne în schimb
sentimentul înstrăinării pe care și-l asumă în titlul
primului său jurnal de călătorie. Străin prin Europa?
Dar străinul cine e, de unde vine? E creditabilă această
autosituare ca străin? Fiindcă ori de câte ori se referă
în notele sale la acasă, nu ştii niciodată sigur care este
adevărata sa Acasă: America? Mitteleuropa? Banatul?
Casa copilăriei de la Borloveni? Aşadar, cine/ce este,
la urma urmelor, Virgil Nemoianu? Un bănăţean de
soi, din cei de viţă veche. O spune el însuşi, spulberând
orice dubiu, în volumul Arhipelag interior din 19942:
„Sunt un bănăţean, al cărui cadru de existenţă au fost
întâi Bucureştii, apoi continentul nordamerican.”
O realitate constitutivă de care nu poate (şi nici nu
vrea, probabil) să se detaşeze. Ea rămâne uimitor
perceptibilă – după ce a trăit de la 9 ani la Bucureşti
şi apoi zeci de ani peste Atlantic! – până şi în cele mai
intime pliuri ale stilului său, în lexicul căruia se poate
distinge o discretă nuanţă retro de sorginte bănăţeană:
fălos, mânios, bolând, half (mijlocaş), bec (fundaş), pe
campanilă nu m-am suit, am umblat pe picioare, joacă
un film etc. etc., forme savuroase pentru bănăţeni, dar
aproape dispărute azi în Banat.
Ca și Străin prin Europa, cel de al doilea jurnal de
călătorie al lui Virgil Nemoianu este o carte plină de
viață, de mișcare, de culoare, de bogăție tipologică,
de sagacitate și foarte personală expresivitate, care
se citește nu doar cu interes, ci și cu bucurie. Și
asta întrucât cel mai de seamă merit al autorului stă
în obstinația cu care, ignorând trenduri, ideologii,
prejudecăți și nerozii corecte politic, a rămas el însuși,
pe oriunde ar fi umblat.
__________________________
1. Virgil Nemoianu, Opere • 3 • Note de călătorie. Străin
prin Europa • Buimac pe cinci continente. București. Spandugino, 2015, 620 p.
2. Virgil Nemoianu, Arhipelag interior: eseuri memorialistice, 1940-1975, [Col. Scara interioară], Timișoara, Amarcord, 1994, 514 p.
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Un „marginal” despre „hazotragic”
„Nu privesc înapoi cu regret, dar
nici înainte cu speranță”
Deși, cândva, se visa „un mare scriitor comunist”, plătind tributul cuvenit,
Radu Cosașu, traversând ani tumultuoși,
cu o viață „atât de politică”, s-a repliat,
refugiat în genuri minore, devenind
scriitor adevărat. În fond, asumânduși trecutul, cu păcatele lui, el îl tot rescrie, detașat, relaxat, redundant, cu
reconfigurări succesive, invitând, prin
autoironie și antieroism, la o lectură depolitizată. Ajungând, constata Bogdan
Crețu, „să creadă mai mult în literatură
decât în comunism”, părăsind utopiile
tinereții (Crețu 2020 : 6). Fără a cultiva,
însă, proza canonică a vremii, aflată sub
„dictatura romanului” (politic, mai cu
seamă), transformând, ca „penitență”,
jurnalismul în literatură, pe trunchiul
unui biografism ficționalizat, inventând
„autodenunțul”. Și refuzând, la pachet,
„rafinamentul estetic” și „parșivenia etică”, cum însuși mărturisea.
În Anti-damblale (Polirom, 2018),
deși volum compozit, adunând texte
ocazionale, Radu Cosașu, ins „pățit”, bonom, ludic și autoironic, oricum un causeur rafinat, trecut printr-o grea boală
de tinerețe și apoi, prin dezideologizare,
făcând saltul de la bolșevism la caragialism, confirmă că este un autor popular,
cu o cotă spectaculos (și imprevizibil)
urcătoare după decembrie ‘89. Se declară, cu sinceritate, un „ipohondru moral”
și se luptă cu „damblalele zilei”, într-o
societate haotică, neașezată, trăind sub
spectrul maniheismelor de tot soiul. Are
cultul nuanței și îi repugnă vehemența;
se autoflagelează, folosind un verbiaj
volubil și se ferește de fanatizare și verdicte. Fostul marxist (din convingere)
rămâne un om de stânga, dar părăsește
angajamentul sartrian și devine un observator camusian, recuperându-și, în
continuitatea „unei respirații”, Istoria
personală, cu „binecuvântate” rădăcini
mic-burgheze. În această realitate proteică, instabilă, vădind un „caragialism
genetic”, nevindecabil, Radu Cosașu se
autodenunță și își ficționalizează biografia, împănată livresc, donându-i sens.
Uitând, igienic, de perioada dogmatică,
cu atâtea titluri înmormântate și alternând schizofrenic opiniile, în simpaticul
parlament personal, bolnav de „caragialitate”, contemplând, cu „creierul din
suflet”, hazotragicul societății noastre.
Dincolo de rearanjări și reasamblări,
sursologice și compoziționale, contabilizate de Ion Simuț, Supraviețuri-le,
acum în varianta articulată, definesc,
duios-sarcastic, „o sinteză memorialistică” (Simuț 2015:20), ca ficțiune autobiografică, sub semnul echivocului,
scutită de traume morale.
În pofida anilor, „colportorul” Radu
Cosaşu (n. 1930, Bacău) îşi păstrează vioiciunea spiritului şi iată, într-un
epistolar imaginar (Viaţa ficţiunii după
o revoluţie, Polirom, 2016), îşi recupera dublul (Oscar Rohrlich), cel care, de
vreo patru decenii, încerca – fără a reuşi – „să-l sugrume pe scriitorul Radu
Cosaşu din Bucureşti”. Sunt pagini spumoase, de rememorare şi autoflagelare,
în această ficţiune epistolară, mixând,
pe reţeta ştiută, istoria personală şi evenimentele politice, scrutând, cu o privire lucidă, propriu-i trecut (pe alocuri
ficţionalizat), cu trena de angajamente,
iluzii şi deziluzii. Introspecţia suportă,
la tot pasul, corecţii ironice; şi, desigur,
autoironia, dezacordul cordial, „împăciuitorist”, sub tutela marelui Caragiale.
Introspectivul Cosaşu rămâne, într-o
lume lipsită de nuanţe, un hotârât adversar al fanatismelor și al maniheismelor. Adică, „un om normal într-o lume
anormală”.
Să recunoaștem, un seducător modelaj jurnalistic, învăluind în bonomie şi
relativism pofta nesăţioasă de mărturisire, calibrează „memoria demiurgică”
(cf. H. Zalis) a lui Radu Cosaşu, cinefil
împătimit, „de meserie nuvelist”, cum
se recomanda (prin 1980). Mânat de
un irepresibil „zbenghi publicistic”, va-

lorificându-şi secvenţial, cu francheţe,
trecutul (tinereţea) şi avântul revoluţionar, autorul Supravieţuiri-lor a fost şi a
rămas, de fapt, un febril reporter, trecut
– cu arme şi bagaje – în tabăra ficţionarilor, topind scrisul şi trăitul într-un
amalgam inconfundabil. Această „productivitate evocatoare”, desferecând izvoarele memoriei, încheagă, prin colaj,
un fabulos autoportret. Dar Radu Cosaşu (adică Oscar Rohrlich), dezvăluinduşi, fără pudori inutile, educaţia politică
şi sentimentală, rămâne detaşat, ferit
de ispita mărturiilor încrâncenate, tratând cu „ipocrită înţelegere” (cf. Cornel
Ungureanu) aberaţiile epocii. Frenezia
asociativă, căzând în patimă antinomică, abundenţa referinţelor livreşti,
spiritul dilematic, gustul calamburului,
inventarul de trimiteri, elanul demistificator (scutit de cruzimi), în fine, glazura umoristică şi autoironia, dozate
savant, conferă textelor sale (o lungă şi
fragmentară depoziţie despre sine) un

de pildă, o va critica, în Scânteia, pe
Maria Banuş pentru „imaginaţie lâncedă”. Antifascist, comunist fără de partid,
extremist de centru, savurând „plăceri
burgheze”, cu o familie renegată, Cosaşu a debutat „ca fricos”, sub semnătura
lui Radu Costin, prin „cărticica” de 76 de
pagini, cu titlu cazon, Servim Republica
Populară Romînă (1952). A scris mult,
febril, tributar viziunii reportericeşti,
încât abia bufonada din Maimuţele personale (1968), adunând proze satirice,
semnificând „adevăratul debut”, anunţa benefica schimbare la faţă. Avalanşa
editorială continuă, cu piese de teatru
(Mi se pare romantic, 1961; Un surâs la
6 dimineaţa, 1964), cu versuri (Poveşti
pentru a-mi îmblânzi iubita, 1978), elanul confesiv devenind simpatic-sincer
(Mătuşile din Tel Aviv, 1993), până la
Autodenunţuri şi precizări (2001). Reţeta pare simplă: volubilul Cosaşu culege o puzderie de întâmplări, îmbrăcate
în halou fictiv: de la Un August pe un

cinstit tratament democratic (subiecte
şi genuri). Şi asigură, spunea Dan C. Mihăilescu, un „scut bibliografic”, filtrând
asaltul emoţiilor, protejându-şi amintirile, radiografiind circumstanţele.
„Reporter în primul rând”, cum l-a
taxat prompt I. Vitner, debutând la Revista elevilor (1948), trecut prin Şcoala de literatură, redactor la Scânteia
tineretului, mai apoi la revista Cinema
(1968-1987) şi, din 1993, la Dilema,
Radu Cosaşu a văzut, şi el, în reportaj
„un gen mândru”. Ritmul trepidant „i-a
intrat în sânge”, a devenit o amprentă
stilistică, (Vitner 1962 :324), pledând
pentru „dreptul egalei consideraţii” şi
subliniind rolul său fertilizator în procesul creaţiei. Mai mult, el însuşi sublinia, cu „mândria naturală a reporterului”, meritele realismului socialist,
reabilitând şi înălţând definitiv genul
(vezi Viaţa Românească, nr. 10/1961),
reportajul încetând a mai fi „o şcoală de
alfabetizare într-ale literaturii”. Încât,
inevitabil, la începuturi, Radu Cosaşu a
scris în ton festiv, „în spiritul şi limbajul
timpului” (Micu 2000 :532). A străbătut
ţara în construcţie, s-a vrut monografist
al Bicazului, a salutat entuziasmul vieţii
libere şi voluptatea muncii; a cules din
„preaplinul vieţii” un şir de portrete,
scene, întâmplări (v. Nopţile tovarăşilor
mei, 1962), elogiind pasiunea constructivă, „sudura umană”, poezia nocturnă
a atâtor întâmplări, subscriind pedagogiei sociale pe avântat vector propagandistic, de la benistul Anton la seralistul
Alecu (v. Noapte sub balonseid), acesta
învăţând sârguincios „în ce constă valoarea poeziei Mariei Banuş”. Interesat
de cunoaşterea vieţii, tânărul scriitor se
documentează. Teoria adevărului integral, lansată la Conferinţa tinerilor scriitori (1956) îi asigură „o incomodă celebritate”, nota D. Micu, devenind peste
noapte un personaj negativ. Supravieţuirea (ca scriitor) în acel „eroic” deceniu
(cu valul de şedinţe şi prelucrări, cu numeroasele percheziţii, excluderi, reeducări şi reabilitări) trece în memorialistică, oferind o spovedanie tragic-comică.
La oaste fiind, vigilentul soldat fruntaş,

bloc de gheaţă (1971) la Viaţa în filmele
de cinema (1972), Ocolul pământului
în 100 de ştiri (1974), Cinci ani cu Belphegor (1975) sau O vieţuire cu Stan şi
Bran (1981) şi Sonatine (1987). Toate,
cu lăcomie de concret, îndatorate paginii de ziar, cu ştiri aglomerate, îngurgitate, metabolizate, în irepresibilă poftă
asociativă, vorbind despre viaţă şi literatură, muzică şi politică, cinematograf
şi fotbal. O primitoare Arcă a lui Noe,
sesiza Dan C. Mihăilescu, şi o şansă de
a-şi epiciza, cu ironie cordială, tinereţea furtunoasă, experienţele de lectură
şi cele sentimentale, mărturisindu-se
„cu fulgi cu tot”. E de remarcat (v. O
supravieţuire cu Oscar, 1997) că lumea
lui Oscar Rohrlich revine în forţă; cândva, gazetarul revoluţionar, retezându-şi
rădăcinile, apt de „hotărâri fundamentale”, în conflict cu mediul familial, se
dezicea de rămăşiţele mic-burgheze,
lepădându-se de „materialul iudaic”.
Modelul putea fi un Pavel Korceaghin
şi, desigur, caracterul „ilimitativ” al Revoluţiei. Această selecţie, în serialul de
ecou al Supravieţuiri-lor (1973-1989),
probează, însă, asumarea evreităţii; cu
mobilitate, inteligenţă şi cochetă prefăcătorie, comentând, fără menajamente,
în politică şi erotică, eşecurile din lumea
nouă.
Un itinerar accidentat, jalonat de convingeri ferme, fervoare revoluţionară şi
şocante excluderi, dezvăluit fără încrâncenare şi pusee resentimentare, probează această ofensivă a celui care, sub
imboldul revoluţiei interioare, rămâne,
irevocabil, un mic burghez (v. Sapho şi
Schubert). Logica (1985), bazată tot pe
motive biografice, decupează – cu sinceritate – o perioadă grea, trădând o
„conştiinţă sfâşiată”. Dar „răfuiala” cu
trecutul se deschide relativist spre nuanţări bogate, topeşte într-o formulă
proprie candoarea, tandreţea şi sarcasmul, corectează patetismul prin ironie
şi oferă, până la urmă, chiar o „biografie
a epocii” (Manolescu 2008 :1114). Încât,
pornit „în căutarea consistenţei”, cum
spera Lucian Raicu, lansând formulări
percutante şi folosind tehnica inventa-
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rului, Radu Cosaşu cuprinde totul, atent
la adevărul psihologic (integral). Dincolo de corsetul speciei, ziarul său „autobiografic”, „înghiţind” viaţa lumii, percepută – sub bombardamentul ştirilor
– fragmentarist, refuzând macroepia,
impune un palpit personal şi, în egală
măsură, un stil inimitabil, în care – suntem avertizaţi – nu contează „despre ce
se vorbeşte”. Cosaşu, deloc persecutat
de temeri, întreţine în savuroasele sale
pagini o relaţie oximoronică (CristeaEnache 2001:132) şi armonizează antinomiile, aliind adevărul cu ficţiunea,
sentimentalismul cu hedonismul ideologic şi cinismul, sub cupola unui filocaragialism care strecoară, insinuant,
umorul; şi care vizează media. „Facem
o medie”, propune nonşalantul autor,
rubricant – sub deghizament – în multe locuri, citând copios, calamburos, cu
vervă şi naturaleţe. Fostul Belphegor îşi
asumă lumea, are opinii, le expune săltăreţ, într-o eseistică jurnalieră, compozită, salvând onoarea unui extremist
de centru. Iubeşte intertextualitatea,
dar, evident, natură livrescă fiind, nu
are răbdare epică şi nici nu pariază pe
ficţiune. Are, în schimb, constata Paul
Georgescu, „o seninătate a pneumei”, în
filiaţia veneratului Caragiale-„Babacul”.
E de observat că, folosind abundent
pastă autobiografică, Radu Cosaşu nu se
comportă ca un diarist. El nu notează,
ci rememorează (selectiv), calculând savant / dezinvolt efectele; cheamă în sprijin personaje fictive (truc vechi al „autobiografiştilor”), se întoarce „la firescul
vieţii” (cf. Alex Ştefănescu), trecând în
revistă, cu o tandreţe caustică, autopersiflantă, „luptele” de altădată: mândria
vârstei revoluţionare, extirparea („fără
metodă” a) rădăcinilor mic-burgheze,
fuga de acasă, normalitatea pierdută şi
recuperată, briza scepticismului matur,
traversând – din unghiul faptului divers
– medii felurite. Dincolo de „proteismul onomastic”, „denunţat” de Marian
Popa (Ben, Beniamin, Câmpeanu, nea
Radu, Roric), Radu Cosaşu reabilitează
şi o tipologie scriitoricească, în care intră unii dintre congeneri (T. Mazilu, I.
Băieşu, N. Ţic), trecuţi prin dramatice
experienţe similare. Rescrierea trecutului, lăsând senzaţia confesiunii, pendulând între dramatic şi comic, inventariind clişeele epocii, procură pagini de
calitate, mascând tragismul de fundal.
Fanatismul adolescentin s-a volatilizat,
scriitorii preferaţi s-au substituit familiei, autorul însuşi, îmbătat de „aerul de
ficţiune”, vrea să trăiască „ca în cărţi”,
ştergând graniţele. Păcatele tinereţilor,
reluate mereu, repovestite capricios, din
alte unghiuri, sunt îmbrăţişate cu o tandreţe sarcastică. Epoca însăşi, deloc veselă, prin istoriile picante şi experienţele erotice ale lui Roric, „un revoluţionar
picaresc” (cf. M. Ungheanu), dedicat
cauzei, devine un comunism hazos, cu
Stan şi Bran (cf. Luminiţa Marcu). Cosaşu, biciuit de stimulii vârstei tinere,
s-a aruncat „în braţele Revoluţiei”. Retrospectiva priveşte cu umor scenele de
altădată (trăite, într-un mediu opresiv,
fie cu fanatism, fie cu frivolitate). Cosaşu, acceptând în ultimele volume ale
Supravieţuiri-lor identificarea onomastică, părăsind deghizamentul, se livrează fără rest. De la distanţă, intervalul
comunizant, scuturat de frisonul doctrinar, devine doar informaţie istorică, ne
asigură C. Ciotloş.
n Continuare în pagina 6
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6 actualitatea literară

„Viața literară din România este în prezent blocată de această sindicalizare a succesului, amestec de autoritarism comunist, snobism și carierism. (…) Situația în
care ne aflăm este cu totul inacceptabilă.”
Alex Ștefănescu
Stă în firea criticii ca ea să evalueze
operele literare, adică să ne atragă atenția
asupra operelor împlinite artistic și a celor
neîmplinite, a operelor estetice și a celor
pseudoestetice. Cu privire la calitatea literaturii, în general, și a poeziei, în special,
nu puțini critici ne anunță de mai multă
vreme că acestea sunt în criză și că ele își
trăiesc ultimele clipe. Prezicerea morții
literaturii/artei, făptuită încă de Hegel la
vremea sa, se repetă periodic, iar Joseph
Epstein, un critic mai apropiat în timp de
noi, își pune chiar întrebări asupra morții
poeziei; vezi în acest sens eseul Cine a ucis
poezia? (Who Killed Poetry?), tradus în
revista Cafeneaua literară, nr. 6 și 7, 2017.
Firește, „moartea” poeziei, mai precis
a poeziei autentice, poate fi pricinuită de
mai multe cauze. Astfel, poezia poate fi
„omorâtă” de un sistem politic anticultural, care limitează drastic atât numărul celor care au dreptul de a publica, cât și tirajele cărților. Poezia mai poate fi „omorâtă”
de ignoranța cititorului, care pur și simplu
nu este interesat de cartea de poezie. Mă și
întreb câți cititori, dintr-o sută, au citit o
carte de poezie de la un capăt la celălalt, în
afara cerințelor școlare sau universitare...
Dar poezia, mai precis poezia autentică,
poate fi omorâtă și de... critica literară! Nu
aș vrea să nedreptățesc totuși critica literară și să afirm că toată critica funcționează
ca un killer literar, pentru că există și un
tip de critică a cărei menire este tocmai
aceea de a atrage atenția asupra operelor
de valoare sau autentice și de a ierarhiza
corect literatura: aceasta este critica estetică sau autentică. Dar alături de această critică există și o serie de alte tipologii
critice, care, evaluând deformat poezia
autentică sau de valoare, pun în pericol
receptarea și existența poeziei autentice.
Acestea sunt următoarele: critica descrip-

comentarii critice

nr. 106 n nov.-dec. 2020

Criza criticii de poezie și rătăcirile ei

tivă nonevaluatoare, care evită evaluarea
poeziei autentice, critica pseudoestetică,
ce evaluează în temeiul unor principii poetice inadecvate, deci pseudoestetice, critica generaționistă, care evaluând poezia
(toată poezia) în temeiul principiilor poetice generaționiste schimbătoare, supraevaluează poezia generaționistă și devalorizează poezia autentică, și, în fine, critica
suspendată și înlocuită cu diverse strategii, care urmăresc să asigure succesul anumitor autori sau opere poetice modeste.
Despre critica estetică și cele patru critici
deformate voi trata în cele ce urmează.

(1). Critica estetică sau autentică
Atunci când scriu o recenzie, o cronică
literară sau un eseu despre o carte de literatură, fie aceasta o carte de poezie, de
proză, de dramaturgie etc., o fac pentru
a înțelege, explica, interpreta și, în final,
pentru a evalua această carte în calitatea
ei expresă de operă literară.
Scriu acea cronică pentru a-i spune
potențialului meu cititor și chiar autorului cărții dacă opera respectivă este o
operă de valoare, autentică, estetică, sau
dacă ea este doar o operă modestă valoric, contrafăcută, minoră sau pseudoestetică; scriu o cronică literară pentru a-i
puncta operei literare în cauză plusurile
sau minusurile calitative. Și pentru că
îmi propun să revelez calitatea artistică
sau pseudoartistică a operei literare, critica mea este o critică evaluatoare, iar
eu sunt, firește, un critic care evaluează.
Dar cum îmi pot da seama dacă opera
literară comentată de mine este cu adevărat o operă de valoare sau nu? S-a spus că
opera literară este operă de valoare atunci
când ea confirmă gustul nostru estetic...
Dar cum „gustul estetic” diferă de la un critic/cititor la altul…, o mai sigură evaluare a
operelor literare este posibilă prin principiile literare estetice ale operei literare de
gen respective.
De exemplu, opera poetică a unui autor va fi o operă de valoare atunci când
ea confirmă principiile poetice estetice
ale poeziei, în general, care sunt principii poetice estetice universale. Și îmi închipui că un critic autentic deține chiar
aceste principii poetice evaluatoare sau
că el are, cel puțin, simțul lor, așa încât
evaluarea (aprecierea sau deprecierea)
operei literare să nu fie una aleatorie. Evaluarea pe care criticul autentic o face în
temeiul principiilor poetice estetice (sau
a gustului estetic autentic) este evaluarea
estetică, iar ea aparține criticii estetice.
Despre critica estetică mai trebuie spus
că ea reprezintă modelul criticii, pentru că

ea este un fel de critică-etalon, la care se pot
raporta toate celelalte tipuri de critică literară, despre care voi vorbi în continuare.

(2). Critica descriptivă nonevaluatoare
Nu de puține ori critica literară se limitează doar la prezentarea și descrierea operelor literare, deci ea nu mai emite judecăți
de valoare asupra calității operelor, nu mai
evaluează operele pe care le discută. Adică
discursul critic își face datoria să prezinte
și descrie opera literară, dar el nu ne spune totuși nimic despre calitatea operei ce
a fost prezentată și descrisă, așadar despre
relevanța sau irelevanța estetică, artistică a operei literare în cauză.
La sfârșitul unei astfel de critici, pe care
o putem numi critică descriptivă nonevaluatoare sau critică neutră, cititorul
recenziei sau cronicii nu știe dacă opera
poetică sau literară despre care vorbește
criticul în cronica sa este o operă de valoare sau numai o operă modestă valoric,
dacă ea este o operă poetică autentică
sau doar una contrafăcută, deci un simulacru de operă. El nu știe dacă această operă merită sau nu merită atenția sa.
Consider, așadar, că după etapa descriptiv-exegetică, un critic trebuie să evalueze
ceea ce tocmai a descris și comentat, deci
că el trebuie să ne comunice punctul său de
vedere asupra calității operei literare „cronicizate” și să ne argumenteze evaluarea sa.
Dar cronicile literare ne arată că, nu de
puține ori, criticul refuză să evalueze operele literare. De ce? Cred că acești critici
sunt nesiguri cu privire la calitatea operelor poetice/literare pe care le analizează
și, fiind astfel, ei preferă să nu se pronunțe
asupra calității acestora; ei preferă să fie
„discreți”, „eleganți”, lăsând astfel actul
critic nefinalizat.
Un critic nesigur pe judecățile sale de
valoare poate să spună despre poezie orice, însă numai despre calitatea ei artistică
evită să vorbească. De fapt, criticul nu știe
dacă poezia comentată de el este una cu
adevărat de valoare, sau numai una modestă valoric, eșuată literar. În consecință,
el face un fel de critică neutră, indecisă,
fără nerv și atitudine. O atitudine curioasă
o au și criticii care refuză să scrie despre
scriitorii de valoare, ca și cum aceștia nici
nu ar exista. Sainte-Beuve, de exemplu, nu
a scris nicio cronică despre poezia lui Baudelaire, cel mai important poet al vremii
sale. Și este de presupus că marele critic nu
era nicidecum lămurit cu privire la calitatea volumului Florile răului. Această indecizie cu privire la valoarea poeziei lui Baudelaire l-a determinat pe critic să refuze
evaluarea ei publică. A vrut Sainte-Beuve

Un „marginal” despre „hazotragic”
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Afirmaţia repune pe tapet o întrebare chinuitoare,
de neocolit: cum e citit azi Radu Cosaşu (şi nu doar
el?). Slalomând printre lozinci şi sentimente, privind
îngăduitor şi iertător tinereţea „dogmatico-revoluţionară-erotică”, Radu Cosaşu scrie sub o respectată deviză: „nici un om serios nu poate lua totul în tragic”.
Încât, detaşat, va învălui, cu o voioşie tragică, o epocă de teroare şi privaţiuni, ani turbulenţi, cu şedinţe
exemplare. Biografia lui şi a generaţiei devine, ciudat,
ficţiune, o lume imaginară, descoperită / redescoperită
cu o jucată uimire şi curiozitate. El însuşi personaj, refuză încrâncenarea ideologică, nu poate fi o conştiinţă
scindată; bineînţeles, nu îşi reneagă adeziunile, colecţia de întâmplări şi opera de tinereţe, dar unda afectivromanţioasă reevaluează şi reinventează acei ani, evocaţi persiflant-caleidoscopic, cu o bonomie strunită,
hrănită de triumful vital al biologiei, „la capătul sincerităţii”. Ca mare cititor (implicat), „insisificat”, cu lecturi trăite, trecute în viaţă, autorul poate nutri, abolind
graniţele şi încrucişând genurile, un vis estetic. Toate
genurile, zice apodictic Radu Cosaşu, „sunt animale
libere”. Aşa fiind, tangajul dizolvă orice contradicţie,
minciuna ficţională devine document, evenimentele biografice (ca motive obsesive, repetitive) poartă o
aură livrescă. Evident că reficţionalizarea, chiar marcată de obsesia trecutului, rămâne o istorie personală,
fără mari ambiţii literare, cum maliţios s-a remarcat.
Cândva, încolonat în armata reporterilor „harnici şi talentaţi”, Radu Cosaşu, cinstind stilul publicistic, „pune
istoria în fabulă”, concluziona Eugen Simion (Simion
1984 : 470). „Ficţionarul” (vocabula infamantă fiind

rostită de o femeie de serviciu, la sediul Gazetei Literare, mărturiseşte însuşi „beneficiarul”) se dovedeşte
un ins avid, lăcomos, absorbind realitatea, deşi nu are
superstiţia romanului; dar ecumenismul său textual,
atras de „sonoritatea cuvintelor”, ne îngăduie să citim
o epocă, cu toate vitregiile ei, din unghiul „râsofiliei”,
bucurându-ne de o scriitură „năzdrăvană” (aprecia Lucian Raicu), în tovărăşia umorului („obligatoriu”, după
vrerea autorului), tăvălit cu tandreţe în acizii ironiei.
Divagant, exhibându-şi competenţa, cu antene mobile,
pensând faptul divers în eseistica jurnalieră, povestind
cu haz încurcăturile tinereţii sale zbuciumate, lovindu-se de rigorile Revoluţiei, Radu Cosaşu înţelege, de
fapt, literatura ca existenţă, trăind-o intim, erotizant.
Se rescrie, se priveşte cu înduioşată detaşare, devine
un el; povesteşte, de fapt, devenirea lui Radu Costin,
sedus de convingeri stângiste, dar şi de apoliticul Anatole France, prea încântat de stil, cercetând perplexant
viaţa frazei. Şi încercând să-şi concentreze „iepica”
în fragedii (v. Sonatine, 1987), transformând în text
şuvoiul evenimenţial, filtrat livresc. Fiindcă, doar ca
fapt literar, prezintă importanţă. Mica proză Debutul
și dispariția lui Radu Costin trebuie citită ca o primă
criză de conștiință, decisivă.
De numele său se leagă momentul „adevărului integral”, un moment „luminos” (Marcu 2014:331), o idee
„înfricoşătoare” atunci, rostită – ca ieşire singulară –
de la tribuna Conferinţei tinerilor scriitori; o idee împărtăşită, însă, şi de alţi reporteri tineri, „trecuţi bine
prin proletcultism” şi pentru care, ca „luptător cinstit”,
cum îl calificase M. Beniuc, s-a ales cu o „exterminare
mieroasă”. Salvat fiindcă „n-avea operă”, cum glăsu-

să evite un verdict calitativ greșit, sau volumul Florile răului nu i-a spus criticului
nimic care să-l încânte și mobilizeze? Dacă
a fost așa, criticul este de plâns…

(3). Critica pseudoestetică.
Supraevaluarea și subevaluarea operelor
Într-un interviu din Cafeneaua literară nr. 9, 2017, poetul Corneliu Antoniu
observă că „Suntem țara cu cel mai mare
număr de critici pe cap de locuitor. Toți
cred – dar absolut toți – că dețin secretul
creației, că au calitatea de a hotărî asupra
unui destin, că au organ... Se fac topuri, se
scriu istorii, se asigură eternități culturale,
fiecare în felul lui.” Așadar, deși „suntem
țara cu cel mai mare număr de critici pe
cap de locuitor”, nu suntem totuși siguri că
acești critici au cu adevărat calitatea de a
hotărî asupra unui destin literar (poetic),
că au organ critic, așa încât evaluările pe
care ei le fac operelor literare să fie corecte,
deci întemeiate pe principii estetice.
Critica literară care ratează evaluarea
corectă a operelor poetice/literare este
critica pseudoestetică. Această critică
ratează evaluarea corectă pentru că ea
folosește criterii de evaluare pseudoestetice, iar în temeiul acestor criterii, critica
pseudoestetică fie supraevaluează operele
modeste, fie subevaluează, minimalizează
operele de valoare. Critica pseudoestetică
este, așadar, o critică ce evaluează pe dos.
Despre critica pe dos sau pseudoestetică
se poate spune că este fie o critică generoasă, atunci când supraevaluează operele
minore, fie o critică zgârcită, atunci când
subevaluează operele de valoare.
Cu privire la critica generoasă fără temei,
deci la critica ce supraevaluează operele
poetice minore, observăm că aceasta este
deosebit de activă. De exemplu, dacă vom
răsfoi revistele noastre literare, vom observa repede că ele abundă de cronici și recenzii elogioase, generoase, care fac „opere mari” din opere modeste, care fac poeți
mari din poeți mici. Așa încât dacă am lua
în serios cronicile criticii generoase, care
umplu revistele literare și cărțile de critică
literară, am ajunge la concluzia că poeții
noștri sunt aproape cu toții poeți de valoare
și că poezia românească contemporană nu
prea are rival în lumea poetică mondială.
În excesul ei de generozitate, critica contemporană s-a făcut de râs cu punerea pe soclu a unor poeți mediocri, precum Cărtărescu
Mircea, considerat de către o bună parte a criticii, în special de către critica generaționistă,
cel mai important poet contemporan, când
un critic autentic și onest ar putea să demonstreze lesne precaritatea lui poetică.
n Continuare în pagina 8

ise Leonte Răutu, deloc doritor „a martiriza” tinerii
condeieri, cei care nu contau (încă). Acum, după o altă
Revoluţie, depoziţia sa („viața ficțiunii”) are încărcătură dramatică şi îngăduie, „pe matriţă epistolară” (cf.
Paul Cernat) şi filtru ficţionalizant o relectură a epocii.
Fie că se mărturiseşte unui fiu inexistent (hălăduind
prin Islanda şi Groenlanda), fie că primeşte, din spital, epistolele lui Artur Reznicek, un fost şef al cenzurii
(umanizat, ins rafinat şi problematizant, convins că,
„fără el”, Oscar Rohrlich nu ar fi supravieţuit), aflat
în pragul sfârşitului, fie că, în fine, contrapune exaltatei Mihaela cinismul arhitectei Ioana (desluşind, „din
Hossegor”, fenomenul Piaţa Universităţii), Radu Cosaşu rămâne un ficţionar patetic, bonom, trecut, fără
a-şi pierde seninătatea, printr-o Istorie tenebroasă.
Și care, azi, constata Bogdan Crețu, „interesează mai
mult decât alți confrați”.
Note:
Crețu (2020) : Bogdan Crețu, Radu Cosașu. Pentru o literatură „minoră”, în Observator cultural, nr. 1037(778)/2020.
Cristea-Enache (2001) : Daniel Cristea-Enache, Ironia
patetică a lui Cosaşu Oscar; Filo-logia şi alte iubiri..., în
Concert de deschidere, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2001.
Manolescu (2008) : Nicolae Manolescu, Istoria critică a
literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela
45, Piteşti, 2008.
Marcu (2014) : Luminiţa Marcu, O revistă culturală în comunism: Gazeta literară (1954-1968), Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014.
Micu (2000) :Dumitru Micu, Istoria literaturii române.
De la creaţia populară la postmodernism, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000.
Simion (1984) : Eugen Simion, Radu Cosaşu, în Scriitori români de azi, vol. III, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984.
Simuț (2015) : Ion Simuț, Radu Cosașu sau ficțiunea autobiografică, în Cultura, nr. 6(504)/19 februarie 2015.
Vitner (1962) : Ion Vitner, Prozatori contemporani, vol.
II, EPL, Bucureşti, 1962.
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Încă din 1966 notase Cioran în caietele sale secvența
evocată în 1990 despre prietenul nenumit, distribuind
acolo accentele altfel: „... ce i-am făcut eu lui Mircea
Zaprațan, la Sibiu, acum vreo treizeci de ani. O noapte
întreagă i-am reproșat că-și irosește talentul prin cârciumi, că nu citește și nu scrie nimic, că e un «Zongoramester» [= maestru de pian – n. O.P.] în bordelul lui
Tilea; ca un torționar, l-am hărțuit fără să-l slăbesc:
credeam că răsucindu-i cuțitul în rană fac o faptă caritabilă, că-l ajut să-și revină etc. La ora 5 dimineața a
izbucnit în plâns. A fost singurul rezultat al rechizitoriului meu. Crezusem că mă port ca un prieten: în realitate, n-a fost decât un exercițiu de cruzime; mă folosisem de M.[ircea] Z.[aprațan] pentru a da frâu liber nevoii de a mă afirma nepedepsit prin sarcasm” (Caiete.
1957 – 1972, București, Ed. Humanitas, 2016, p. 387).
Refăcând acum scenografia secvenței evocate de
două ori de Cioran – semn de preocupare recurentă și persistentă la distanță de ani, de decenii – se va
înțelege cu destulă ușurință că este vorba despre un
decalc romanesc după Crimă și pedeapsă de F.M. Dos-

Aurel Bulacu, tehnică mixtă pe pânză (Brezoi)
toievski. Suntem în versiunea românească, trăită, deci
nu doar nu doar imaginată și scrisă, din a secvenței
din crâșmă unde Raskolnikov face cunoștință cu Marmeladov (partea întîi, capitolul II, singurul capitol al
cărții unde apărea Marmeladov). Prietenul ratat al lui
Cioran, numitul „zongoramester” Zaprațan, este pentru amicul lui sarcastic, Filosoful, aidoma lui Marmeladov față cu Raskolnikov: „un martir al declasării, al
degradării morale”. Tot ca el, Zaprațan „cultivă voluptatea autoumilirii”. Dar „proclamă că Domnul îi va ierta și pe păcătoșii de teapa lui, «fiindcă» – li se explică
«preaînțelepților», «celor cu minte multă» – «nici unul
dintre ei nu s-a crezut vrednic să fie primit». «Doamne,
vie împărăția ta!», cu aceste cuvinte se termină monologul lui Marmeladov, care într-adevăr nu are nimic
altceva de așteptat” (Valeriu Cristea, Dicționarul personajelor lui Dostoievski, ed. a II-a, Iași, Ed. Polirom,
2007). Tot așa, Zaprațan zisese: «Iartă-mă Doamne,
căci sunt Român!», ceea ce nu era foarte departe de
disperarea marmeladoviană fără ieșire.
De aici mai departe, silogismul e simplu. Dacă Mircea Zaprațan este un substitut al lui Marmeladov
(„beau, ca să sufăr mai tare!”), pe cine substituie tânărul Cioran în cuprinsul respectivei secvențe? Evident,
pe studentul Rodion Raskolnikov. Ca acesta, el suferă
de ceea ce s-ar putea numi „napoleonism”, are proiecte
napoleonice și ar vrea să creadă despre sine că le poate
pune în practică fără să clipească. Dar ce înseamnă, la
Dostoievski și, pe urma lui, la Cioran, „napoleonic”? În
niciun caz eroismul gigantesc pe câmpul de luptă. Este
vorba mai degrabă de un nietzscheanism avant la lattre, o depășire a moralei cutumiare, tradiționale, socialmente acceptată și transmisă mai departe, prin și în
numele unui gigantism interior, a unui tip de superioritate amorală caracteristică, pasămite, supraomului
(übermensch). Totodată, e, în felul lui, un dezinteresat, nu acționează în numele vreunui pragmatism, a
vreunui utilitarism. Și în această privință îi seamănă
eroului dostoievskian. „Raskolnikov e dezinteresat și
ceea ce îl preocupă în primul rând e nu să parvină,
ci să întemeieze un fel de nouă religie, ca Mahomed”
notează Valeriu Cristea în fișa personajului (ibidem)
A afirma napoleonismul de sorginte raskolnikoviană
al tânărului Cioran nu este suficient. Ajută la înțelegerea
lui recapitularea zguduitoarelor informații legate de
exercițiile de gândire în stil mare – „napoleonic” – pe
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„Napoleonism” cioranian?
care le făcea personajul dostoievskian înainte de crimă.
Așa cum, cu fler și intuiție, descoperise anchetatorul
Porfiri Petrovici, Raskolnikov publicase cu puțin timp
în urmă un articol în care apărea ideea că „oamenii se
împart în obișnuiți (inferiori, simplu material uman)
și neobișnuiți (superiori), «cei care au darul sau talentul de a spune în mediul lor un cuvânt nou» ... Ultimii
ar avea dreptul, în cazul că noul pe care îl promovează
nu s-ar putea impune altfel, să încalce legile morale,
să dispună după plac de viețile oamenilor «obișnuiți»”
(ibidem). Valeriu Cristea rezumă: „După cum observă
Razumihin (care asistă la discuție), «dezlegarea aceasta de a ucide, dată de conștiință», este ideea principală
și cea mai îngrozitoare a teoriei lui Raskolnikov. Teorie pe care studentul din local o adusese mai aproape
de actualitate...” (ibidem).
Ceva de același fel se developa, încet-încet, și în inima și mintea lui Cioran, care scria în Schimbarea la
față a României: „Suntem un popor prea bun, prea
cumsecade și prea așezat. Nu pot iubi decât o Românie în delir” (București, Ed. Humanitas, 2011, p. 86).
Și: „Tot ce pune România în mișcare este bun, tot ce o
ține pe loc e rău. Singura ieșire este un dionisism al devenirii românești” (ibidem, p. 87). „Dionisism”, adică
„atitudine afectivă cu impulsuri pasionale, exaltate sau
iraționale”, după cum explică un dicționar, sau „atitudine de extaz, de zbucium, plină de pasiuni”, cum specifică un altul. Ori, după un al treilea: „predominanța
impulsivă a pasiunilor, a simțurilor dezlănțuite, beția
extatică”. Și: „propriu inspirației, entuziasmului”.
Când Cioran vrea delir și dionisism, el vrea dezlănțuiri
de inspirație și de pasionalitate, extaz și exaltare, dar
și ieșire din ordine și reintrare în haos, nebunie, beție,
iraționalitate. În haos totul este permis, iar crima nu
poate fi imputată, fie ea individuală sau colectivă, căci
se pretinde „creatoare”, prealabilă unei noi emergențe,
unui salt calitativ.
Valeriu Cristea observă că Raskolnikov este muncit, frământat de această idee pe care, în articolul său,
o argumentase în maniera – adaug eu – lui Thomas
Carlyle, gânditorul romantic britanic, ce adusese în
discuție, în cartea lui despre Eroi și eroism, figuri părecum Isus și Mahomed. La Rodion Raskolnikov, „...
(Licurgii, Solonii, Mahomeții, Napoleonii din articolul
lui Raskolnikov sau din expunerea articolului de către
Raskolnikov fiind înlocuiți, în convorbirea dintre student și ofițer, de acele «forțe tinere, pline de vlagă»,
«ce se prăpădesc de pomană, fără sprijin») și pe care o
rezumase pînă la evidența unei probleme de aritmetică; teorie pe care apoi eroul romanului o întoarce neîncetat pe toate fețele: «Cazuistica lui se ascuțise ca o
limbă de brici și nu mai găsea în mintea lui obiecțiuni
raționale», în așa fel încît «din punct de vedere moral
socotea problema soluționată»” (Dicționarul personajelor..., ed.cit.). Demersul intelectual al studentului petersburghez era astfel unul de ridicare de la particular
la general, ceea ce transforma chestiunea crimei concrete, brutale, sângeroase, dezgustătoare și reprobabile moral, într-una abstractă, cifrică, statistică, degajată
aparent de răspunderi morale. Dar nu era numai atât.
După cum spune același autor al Dicționarului personajelor lui Dostoievski, „Crima asasinului individualist Raskolnikov este totodată o «operă» colectivă,
«opera» unei generații (a tinerei generații) ....” (ibi-
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dem). „Tânăra generație” este, pentru Cioran și colegii
lui de publicistică și facultate, de carieră intelectuală și
de aspirații, Marele Pariu. Deși nu pare deloc încântat
de cei mai mulți dintre congeneri, criticându-i ca previzibili, lipsiți de personalitate, conformiști, Cioran are
cel puțin un motiv să creadă în ea: el înși se contituie
în parte integrantă a acesteia. În plus, e prieten cu câiva inși care, apropiați ca vârstă fiindu-i, îi par demni
de interes și chiar de laudă; printre ei Petre Țuțea și
Mircea Eliade, cu siguranță. Alături de asemenea oameni pare el dispus să întoarcă lumea și țara pe dos, să
provoace României o adevărată metanoia, o metamorfoză interioară radicală, o înălțare până la afirmarea
propriei identități de civilizație și de cultură, definitiv
și până cât mai departe.
Descifrarea ideologiei din spatele crimei lui Raskolnikov este fără greș. Studentul petersburghez este exponentul unei generații disponibile, versatile moral,
căreia mijloacele intelectuale îi slujesc la justificarea
teoretică și etică a nejustificabilului, a încălcării uneia
dintre marile porunci biblice: „să nu ucizi!”. Crima lui,
întemeiată pe silogisme alunecoase și rezultat al unei
filosofări ce vrea să transcendă cuvântul prin faptă, nu
rămâne un act individual, ci este o punere în acțiune
paradigmatică, ce exprimă și în care se regăsește o întreagă generație.
În virtutea acestor operațiuni mentale de abstractizare și de îndepărtare de la adeăvrul crimei,
ca și al celor de deplasare de pe proprii umeri pe cei
anonimizați ai unui întreg contingent uman – „Tânăra
Generație” –, Cioran este mai mult decât un „napoleonian”. El a devenit o întruchipare românească de maximă concretețe și realitate a lui Rodion Raskolnikov.
„Raskolnikov e încredințat că are dreptul să sacrifice pe
cel mai obișnuit dintre oamenii obișnuiți (cu atît mai
mult cu cât acesta este pe deasupra și o vietate rea și
dăunătoare, un păduche uman) și că acțiunea lui «nu
era o crimă»” (ibidem). Pentru o purificare și înălțare
spirituală a României, nesăbuitul Cioran ar fi gata să
facă același lucru, nesesizând contradicția uriașă ce
se profilează: anume, că nu poți pretinde purificare și
înălțare spirituală prin perpetrarea de crime, individuale sau colective. În privința crimei nu se poate specula. Dumnezeu a inclus-o definitiv printre cele zece
păcate fundamentale. Discuția este definitiv închisă.
„Napoleonismul” tânărului profesor de filosofie se
manifestă cu putere cu prilejul tribulațiilor lui bacanale. Ele au ecou în ideile profesate de amicii de agapă
care îi trimit, la beție, ilustrate entuziaste, și cu atât
mai mult caracterizează dezbaterile care au loc atunci
când el e de față. Excepționalismul profesat de ei justifică, precum în cazul lui Raskolnikov, chiar și abaterile morale grave. Se poate înțelege de aici și ce anume
l-a apropiat, mai apoi, după publicarea Schimbării la
față a României, de legionarism și legionari, înafara
regăsirii în rândul sau în apropierea lor a unora dintre
prietenii săi cărora le acorda credit și pe care îi socotea spirite superioare (Mircea Eliade, de exemplu). El
era însă gata de crimă încă din noaptea în care, excedat de reproșurile prietenului său, Mircea Zaprațan se
precipita către fereastra cârciumei unde băuseră toată noaptea și, deschizând ferestrele, răcnea convins:
„Iartă-mă Doamne, căci sunt Român!”.
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Criza criticii de poezie și rătăcirile ei
n Continuare din pagina 6

Însă critica competentă tace. Abia
după publicarea volumului de versuri
nu striga niciodată ajutor (cu n mic,
Editura Humanitas 2020) câțiva critici
au demonstrat lipsa de valoare a poeziei
lui M. Cărtărescu. Rolul criticii literare
este, desigur, acela de a evalua corect,
deci de a evalua poezia în funcție de meritele sau de lipsa ei de merite poetice,
iar nu de a adăuga, de la sine, valoare,
nu de a face scriitori mari din scriitori
mici, minori. Dar critica se comportă
de cele mai multe ori ca o instituție caritabilă. Devenită un fel de institut de
înfrumusețare a poeziei modeste sau
urâte, critica generoasă propune ierarhii poetice false și se descalifică pe sine.
(4). Critica generaționistă partizană
În tipologia atât de variată a criticii literare moderne se diferențiază și impune o
critică ale cărei evaluări se petrec în temeiul principiilor poetice generaționiste, mai
precis al principiilor poetice generaționiste
ale unei generații poetice sau alteia. Aceasta este critica generaționistă. Chiar și unul
dintre cei mai cunoscuți și influenți critici
ai secolului XX, T.S. Eliot, apără în mod
deschis critica generaționistă și evaluările
ei. Iată ce spune el în articolul Granițele
criticii (1956): „Fiecare generație trebuie
să-și formeze o critică literară proprie”,
deci o critică ce trebuie să aibă „categoriile ei proprii de apreciere, propriile ei
exigențe, propriile ei scopuri” (1, p. 242).
Pentru o generație, a avea „o critică literară proprie” înseamnă, așadar, a avea o
critică ce în actul evaluării poeziei folosește
„categoriile ei proprii de apreciere, propriile ei exigențe” (s. m.), ne spune Eliot. Dar
dacă „fiecare generație trebuie să-și formeze o critică literară proprie”, adică o critică
ce are „categoriile ei proprii de apreciere”,
deci propriile criterii de evaluare a poeziei,
înseamnă că vor exista tot atâtea seturi de
principii evaluatoare generaționiste câte
generații literare există și vor exista de aici
înainte, așa încât evaluând poezia în temeiul acestor seturi de principii diferite, fiecare critică generaționistă va considera că
doar poezia generației sale, care satisface
aceste principii, este o poezie de valoare,
în timp ce orice altă poezie, chiar și poezia
estetică, va fi descalificată valoric, pentru
că aceste tipuri de poezie nu confirmă criteriile poetice generaționiste în cauză…
Evaluările criticilor generaționiști, care
sunt întemeiate întotdeauna pe criterii de
evaluare generaționiste diferite, sunt părtinitoare și implicit contradictorii. Și fiind
contradictorii, aceste critici și evaluări se
anulează unele pe altele. Prin anii ′60, poeții
și criticii șaizeciști considerau că generația
poetică ′60 este marea generație poetică
a clipei, iar începând cu anii ′80, poeții și
criticii optzeciști plasau în fruntea topului
poetic național promoția ′80, care, venind
cu o altă poetică generaționistă, contesta
valoarea poeților șaizeciști și a poeticii lor.
Ana Dobre observă, de pildă, în articolul
Radiografii subiective (2), faptul că „Dacă
generația șaizecistă credea și acționa încă
în numele unui înalt ideal de creație, considerând creatorul un inspirat, iar poezia,
creația, în general, un miracol, nu un artefact, nu doar cuvinte potrivite, generația
optzeci vrea să dărâme acest idol. Ceea ce
generația lui Nichita Stănescu se străduia
să construiască, ei, Traian Coșovei, Mircea
Cărtărescu, Florin Iaru și ceilalți, se străduiau să deconstruiască, nu pentru a ucide
un miracol, ci pentru a-l demonta pe cel al
antecesorilor și pentru a construi altul.”
Care este acest nou „miracol” al poeziei optzeciste este însă greu de spus, dacă
nu cumva fiecare generație schimbă, la
nesfârșit, înțelesul noțiunii de miracol poetic, până la diluare. În citatul abia oferit
sunt sesizate însă atât contradicția dintre
cele două poetici generaționiste, cât și
negarea de către generația ′80 a valorii
generației poetice ′60, chiar dacă generația
′80 nu are, nici cel puțin în faimosul Cenaclu de luni, niciun poet de talia șaizeciștilor
Marin Sorescu și Nichita Stănescu.
Generația ′80, care neagă vehement valoarea generației ′60, este și ea negată valoric de generațiile poetice succesive.
„După căderea comunismului, optzeciștii

înșiși (ca și precursorii onirici sau târgovișteni pe care și-i revendicaseră) vor fi acuzați
de vizionarism experimentalist, de practicarea unei ineficiențe sau chiar închipuite
subversiuni antitotalitare”, spune și Paul
Cernat, în articolul Revizionisme vechi și
noi (2, p. 82), arătând în acest fel că schimbările poetice aduse de optzeciști nu sunt
tocmai estetice. Oricum, în viziunea noilor
generații, și nu doar a lor, poetica și poezia optzeciste sunt găsite precare estetic.
În cadrul criticii literare practicate în modernitate - postmodernitate, critica generaționistă este dominantă, pentru că majoritatea criticilor generaționiști se socotesc
datori să apere „valoarea” poeților generației căreia ei înșiși îi aparțin și, ca atare, ei
favorizează propria poezie generaționistă.
Așadar, evaluând poezia modernă, toate tipurile de poezie modernă în temeiul
unor criterii poetice generaționiste diferite, fiecare critică generaționistă își plasează propria poezie generaționistă în fruntea
ierarhiei poetice naționale și, totodată,
descalifică orice altă poezie, indiferent de
valoarea ei. Așa se face că ceea ce apreciază critica unei generații poetice, în temeiul
expres al criteriilor sale generaționiste de
evaluare (prezentate sau nu cititorului),
depreciază celelalte critici generaționiste,
în temeiul expres al propriilor criterii... În
acest fel, tipurile de critică generaționistă
evaluatoare se anihilează valoric reciproc.
De ce evaluează criticii generaționiști
poezia, orice fel de poezie, așadar poezia de
valoare și poezia modestă, în temeiul expres al propriilor principii poetice generaționiste, și nu al principiilor poetice estetice care sunt universale? Pentru că doar în
temeiul propriilor principii generaționiste
criticii generaționiști pot susține „valoarea” poeziei generației lor și, totodată,
pot să descalifice valoric oricare altă poezie care le concurează propria poezie.
Toate clanurile critice generaționiste,
oricât de slabe ar fi criteriile lor evaluatoare, fac, pe rând, legea în evaluarea și ierarhizarea poeziei, așa încât ierarhiile pe care
criticile generaționiste le stabilesc se neagă unele pe altele și sunt în permanentă
schimbare: criticii generaționiști șaizeciști
de ieri preamăreau în bloc poezia generației
′60, criticii generaționiști optzeciști neagă valoarea poeților generației ′60 și se
pun pe ei în vârful ierarhiei poetice, în
timp ce poeții douămiiști socotesc poezia
generației ′80 învechită, falsă, forțată. Atât
poeziile, cât și criticile generaționiste sunt
poezii și critici de sezon literar, deci ele au
valoare pe termen scurt – sunt provizorii. Pe de altă parte trebuie spus că nu toți
poeții generaționiști sunt generaționiști…,
deci unii dintre ei, foarte puțini, reușesc
să evadeze din plutonul artei poetice
generaționiste și să creeze poezie autentică, deci o poezie elaborată în temeiul principiilor poetice estetice. De altfel, poezia
autentică nu a fost creată niciodată nici
cu generația, nici în temeiul artelor poetice generaționiste, ci la nivel individual și
în temeiul principiilor (normelor) poetice
estetice universale. A crea în temeiul artei
poetice generaționiste, deci al principiilor
poetice generaționiste, înseamnă a crea o
poezie pe termen scurt, deci o poezie de
sezon poetic generaționist.
Cu privire la sistemul de evaluare al literaturii, „observația esențială ce se poate face
este aceea că acestei rigori care este critica
îi lipsește în mod fundamental unitatea de
principii”, spune criticul Marin Mincu în
articolul „Critica” și criticii (3, p. 97). Și
într-adevăr, critica generaționistă nu are
principii literare de evaluare unitare, pentru că ea își schimbă mereu principiile evaluatoare. O nouă generație poetică înseamnă un nou set de principii poetice creatoare
și totodată evaluatoare „revoluționare”…
Tocmai de aceea, sarcina urgentă a criticii, de exemplu a criticii de poezie, este
stabilirea unui set comun, universal de
criterii estetice de evaluare, în temeiul
cărora să fie evaluate toate tipologiile poetice modern-postmoderne. Singura critică
evaluatoare valabilă și legitimă literar va
fi, așadar, critica ce evaluează în temeiul
principiilor poetice estetice, deci critica
estetică, nicidecum critica ce evaluează în
temeiul principiilor poetice generaționiste
ale unei generații poetice sau alteia, principii care se schimbă de la o generație la
alta și sunt de regulă precare estetic.

(5). Sindicatul succesului și suspendarea criticii
În anul 2010, criticul Alex Ștefănescu
publica în revista Actualitatea literară
(nr. 268, din 04.08.) articolul Sindicatul
succesului, din care vom cita câteva pasaje, pentru a vedea cum se evaluează la noi,
nu de puține ori, literatura.
„Practic, în viața literară de la noi
funcționează, azi, un «sindicat al succesului». Dacă faci parte din el, te poți
bucura de cronici literare favorabile, de
menționări în manualele școlare, de premii și burse, de traduceri în străinătate etc.
Dacă nu – nu. Există, desigur, și excepții
(de exemplu, victoriile romantice ale unor
solitari), dar ele sunt puține și nesemnificative. (…)
Ce cuprinde rețeaua? Câteva instituții
de stat și particulare, populate sau înconjurate de câteva sute de autori – toți
privilegiați. Este vorba de relații de genul:
obligații morale față de conducători de
doctorate sau scriitori cu prestigiu (care
pot da diverse recomandări), curtoazie față de șefi de instituții, recunoștința
față de amante tinere, solidaritate creată de dorința de a-i marginaliza pe alții,
teama de a nu fi exclus de pe listele celor
favorizați etc.”
Alex Ștefănescu ne face astfel să
înțelegem că evaluările critice în temeiul
principiilor estetice sunt abandonate și
că succesul și ierarhia literară sunt stabilite de un așa-zis sindicat al succesului,
de fapt de către Guvernul Literar Postmodern, constituit din oameni de cultură care
își fac servicii literare reciproce. Scriitorii
din afara sindicatului, „toți, indiferent de
valoare, sunt tratați ca scriitori de categoria a doua. Și, mai rău decât atât, în multe
situații, sunt ignorați cu desăvârșire, ca și
cum nu ar exista”, spune Alex Ștefănescu.
Sindicatul succesului și critica acestuia promovează operele literare și autorii
protejați de sindicat în temeiul unor principii care nu țin nicidecum de principiile
estetice ale criticii literare competente, ci
pur și simplu de interese personale sau de
grup. Sindicatul succesului manipulează o
bună parte din revistele literare importante, are puterea financiară de a acorda „cele
mai importante” premii și de a-și promova editorial propriii autori, impunânduși astfel propriile ierarhii literare. Critica
evaluatoare estetică și ierarhiile ei sunt înlocuite de critica și ierarhiile sindicaliste,
iar consecințele acestui tip de comportament managerial care dețin puterea sunt
descurajante: „Viața literară din România
este în prezent blocată de această sindicalizare a succesului, amestec de autoritarism comunist, snobism și carierism.
(…) Situația în care ne aflăm este cu totul
inacceptabilă”, afirmă Alex Ștefănescu. Și
este de observat că această situație ține de
la Revoluțiune încoace. Și pare că nu se va
schimba niciodată... Un alt scriitor, poetul
generaționist optzecist Liviu Ioan Stoiciu,
ne asigură în eseul Despre poezie, azi. La
români, publicat în revista Argeș (nr. 8,
2016), că optzeciștii „ocupă primele locuri
în ierarhiile fiecărui gen”, adică în „proză,
teatru şi eseu sau publicistică.”
Dar dacă optzeciștii „ocupă primele locuri în ierarhiile fiecărui gen (literar)”, este
pentru că „Optzeciştii ocupă poziţii-cheie
în viaţa literară, la Uniunea Scriitorilor
(la centru şi la filiale), la PEN România, în
fruntea revistelor literare; sau au edituri
şi sunt influenţi la universităţile și liceele
care cresc viitori scriitori”, declară poetul
optzecist Stoiciu, în același articol.
Tocmai pentru că au aceste poziții de putere, tocmai pentru că funcționează ca un
fel de administrator cultural sau de sindicat al succesului, optzeciștii își asigură
primele locuri în ierarhiile literare pe care
le fac. Așadar, Stoiciu ne face să înțelegem
că poziția ierarhică a poeților optzeciști nu
se întemeiază pe meritele literare ale acestora, ci pe puterea cultural-administrativă
a actorilor culturali. „Grupul care domină
literatura română” azi „e corupt, sfera lui
de influenţă e abuzivă”, declara Liviu Ioan
Stoiciu în volumul Cartea zădărniciei
(Editura Pallas, Focşani, 2008, p. 125).
(6). Lista poeților canonici
Un exemplu de proastă evaluare a
literaturii, mai precis de proastă evaluare a poeziei românești, o reprezintă
lista poeților canonici, numită „O listă

canonică: 100 de poeți români în 100
de ani (1918-2018)”. Această listă canonică, elaborată de către USR și publicată în România literară nr. 16/2019,
stabilește că în perioada 1918-2018 în
România au existat/există nu mai puțin
de 100 de poeți canonici, adică de poeți
de mare valoare sau fundamentali...
Dar poezia românească nu are nicidecum 100 de poeți canonici, deci 100
de poeți fundamentali. Ca să ajungă la
numărul „obligatoriu” de 100 de poeți
canonici, conducerea Uniunii Scriitorilor, care a girat lista, a considerat că
poeți cu totul modești, ca Florin Iaru, G.
Călinescu, Mircea Cărtărescu, L.I. Stoiciu, Ion Mureșan etc., pot sta alături
de poeți importanți precum Arghezi,
Bacovia, Blaga, Sorescu, Stănescu, ca
și cum toți aceștia ar fi egali valoric…
Amestecând poeți de valoare cu poeți
modești și, totodată, eliminând poeții
contemporani de valoare, USR produce o listă canonică în mare parte falsă.
Dacă poezia românească ar avea 100 de
poeți canonici sau fundamentali, atunci
ea ar fi cea mai importantă poezie din
lume.
Menționez că faimoasa listă a celor 100 de poeți „canonici” reprezintă
poziția oficială a USR și că ea vorbește
foarte bine despre felul deficitar în care
este evaluată creația poetică la cel mai
înalt nivel.
Un comentariu amplu, liber și mult
mai echilibrat asupra poeziei canonice reprezintă volumul Poezia canonică
românească, recent apărut (coordonator Virgil Diaconu, Editura Contrast,
București, 2020), în care 62 de scriitori,
poeți și critici, răspund anchetei ce are
ca temă tocmai poezia canonică.
(7). Criza criticii și revoluția ei
Evaluarea operelor literare/poetice
este fără îndoială piatra de încercare
a criticii, pentru că un critic poate să
descrie și prezinte foarte bine o operă,
însă el poate să o evalueze prost, atunci
când se încumetă totuși să o evalueze. Și
cunoaștem atâția critici notorii, care, în
ciuda unui discurs critic elegant sau în
mod vădit sofisticat, evaluează prost, în
dezacord cu calitatea reală a operei pe
care o discută.
Ieșirea din criză a criticii nu este posibilă decât printr-o revoluție a criticii,
care nu este altceva decât înlocuirea criticii pseudoestetice cu critica estetică,
autentică sau competentă, deci cu acea
critică ce evaluează și ierarhizează operele literare în temeiul principiilor literare estetice.
Critica estetică este singura de la care
se așteaptă o evaluare corectă și o acordare corectă a marilor premii literare,
pentru ca premiile să nu mai revină,
preferențial, unei anumite generații sau
grupări literare sindicaliste. Și, așa cum
ne-am blocat prin sindicalizare sau prin
generaționism, ne putem și debloca prin
de-sindicalizare și prin temperarea spiritului generaționist părtinitor. Oricum,
sensul criticii literare nu este acela de a
lăsa impresia că avem o literatură importantă, că avem, de exemplu, 100 de
poeți canonici…, pe care în cea mai mare
parte a lor i-am obținut prin supraevaluarea unor autori modești ai „generației
noastre” sau ai grupărilor noastre sindicaliste, ci este de a recunoaște și promova numai valorile, de a ierarhiza operele
literare în temeiul strict al meritului literar-artistic al acestora.
Sensul criticii autentice este acela de a
descoperi și promova literatura de valoare sau estetică, deci acea literatură care
are capacitatea de a ne emoționa estetic
și uman, de a ne uimi și fascina artistic,
iar nu acela de a întocmi ierarhii false și
de a acorda premii nemeritate generației
aflate azi la putere în administrația literară, sau celor apropiați acesteia.
Mai 2018, noiembrie 2020
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Cronicile RAI - poezia tânără
Poezia cuibărită între aripile păsărilor

„Aer păsări bere”, de Vlad Drăgoi (editura O.M.G., 2020)

Romeo
Aurelian ILIE
Vlad Drăgoi s-a născut în 1987 la Codlea, județul
Brașov. A urmat cursurile Facultății de Litere în Brașov
și a debutat în 2008, la Editura Lumen din Iași, cu
volumul de proză Istoria artelor sau memoriile unui
veleitar incognito. Urmează, în 2013, volumul de poezie Metode, publicat la Casa de Editură Max Blecher,
și, în 2015, volumul Eschiva (poezie, Editura Cartea
Românească), pentru care primește, în cadrul Galei
Tinerilor Scriitori, premiul pentru Tânărul scriitor al
anului 2015, premiu obținut din nou pentru volumul
de poezie sergio leone, apărut în 2017 la Editura Charmides. În 2019 apare romanul Mica mea inimă de om
singuratic, la editura Polirom. A tradus poezii de Jim
Harrison și Philip Schultz.
Personal, l-am descoperit pe Vlad Drăgoi prin intermediul volumului Eschiva. A fost atunci doar o „simpatie la prima lectură”, receptând cartea ca pe una ce
mi-a mers la inimă, dar nu într-atât încât să mă facă să
urmăresc traseul autorului.
Acum însă, ispitit de cele câteva preview-uri
promițătoare ale noii sale cărți, Aer păsări bere
(O.M.G., 2020), am purces la lectura acesteia de îndată ce mi-a poposit în mână. Și nu întâmplător am
apelat la aceste formulări ușor arhaice, ci pentru a intra
mai bine în atmosfera poemelor sale din acest volum,
în care și el adoptă, la modul cel mai asumat, un limbaj nu atât arhaicizat, cât mai curând simplist, rural,
specific unui om ce trăiește mai ancorat în firescul și
lentoarea naturii, decât în zbuciumul și în rigorile adeseori artificiale ale mediului urban, ultra pretențios. Aș
spune, făcând apel la ceea ce îndeobște numim curente
subterane de gândire sau arce peste timp, că în volumul Aer păsări bere, Vlad Drăgoi îmbracă haina lui
Eminescu din poezia Fiind băiet păduri cutreieram.
Poeta Monica Stoica a apărut pe firmamentul
vieții literare românești în luna martie a anului
2019, o dată cu debutul său absolut, în revista
Vatra. Au urmat, în foarte scurt timp, publicarea în revista Poesis International și lecturile publice de la Institutul Blecher, Femei
pe Mătăsari, Festivalul Internațional de
Poezie București și FILIT Iași, iar în toamna aceluiași an, 2019, a venit, deloc pripit, în
ciuda aparențelor, și debutul editorial, cu volumul Fetele visează electric, apărut la editura
bistrițeană Charmides. Am spus că este un debut deloc pripit, întrucât cele două aspecte ce se
remarcă încă de la primele poeme ale Monicăi
Stoica sunt maturitatea discursului poetic și unitatea stilistică și estetică, semne clare că ea nu a
răsărit din piatră seacă, ci a așteptat în intimitatea cochiliei sale, ca poezia sa să se dezvolte suficient încât să poată ieși cu ea în lume. Ceea ce s-a
dovedit a fi o mișcare câștigătoare.
Volumul Fetele visează electric este structurat pe patru cicluri poetice majore, fiecare dintre acestea având unitatea sa tematică. Primul
dintre acestea, am fost un suflet de prăsilă,
o băiețoaică febrilă, începe cu două poemetandem, intitulate simplu și sugestiv Fetele, respectiv, Băieții, în care poeta, jonglând abil cu
meandrele subtile ale generalizărilor, realizează
portretele robot ale celor două sexe (și la nevoie,
genuri), în lumina reflectorizantă a paradigmei
sociale actuale, caracterizată prin antagonisme
frapante între profunzime și superficialitate.
Astfel, fetele sunt ilustrate prin versurile: „noi,
artiste ale foamei și mari preotese ale
sexului,/ vrem să facem gherțoii, prinții,
poeții să saliveze./ niciun cod sau oglindă
nu ne arată adevăratul chip./ noi suntem
nubilele zen și teaserițele beatnice,/ animalele tranchilizate, șerpii în lesă./ cerem
glamour și tandrețe, săruturi, testosteron,/ de la îngerii mai scumpi pe piața
neagră/ decât fildeșul elefanților./ să ni
se dea ceva pur, o hermeneutică divină/
despre iubire și empatie/ (...)/ noi proslăvim iraționalul și criza,/ eradicarea sistemelor filozofice./ ne închinăm creierului-monolit al seducătorilor/ și timidității
excitante a tocilarilor(...)/ cu părul nostru lung am traversat vise și piețe,/ vorbind despre sentimentele noastre apocrife,/ vorbind despre diavol./ pentru noi
s-au sinucis pușkin și virgil mazilescu./
am avut darul de a anestezia misoginii și
dictatorii./ așa că alegem culoarea neagră,/ rochiile/ și costumul de latex/ să
ni se dea ceva pur,/ ceva neiertător,/ fi-

Încă de la primele poeme, deși mai corect ar fi spus,
încă din titlu, se poate observa afinitatea pe care Vlad
Drăgoi o manifestă, cel puțin în acest volum, față de
păsări și față de aer, adică de mediul de viață al acestora. Atât în fața gingașelor înaripate
ciripitoare cât și a norilor explozivi, el
se înfioară aidoma în fața unui mister, a
unei minuni. Voi reda, spre exemplificare, câteva poeme, sau fragmente, sper eu
cât mai concludente: „să privești norii/
spectacolul lor măreț/ de crizanteme
supradimensionate/ tot mai mult umflate de vînt/ și să te golești/ nu de tot dar
destul/ de gînduri negre și necazuri”;
„cînd ne-am întors tot pe-acolo/ după
vreo 4 ore/ ciripitul se auzea la fel/ ca și
cum puiul ăla de pasăre/ n-ar fi primit
deloc de mîncare/ cît ne-am făcut noi
drumeția/ mă puiule/ sper că ai primit
de mîncare cîtă îți trebuie/ și că strigătul tău/ ca o alarmă de ceas dimineața
devreme/ după un somn neliniștit/ a fost
din cauză că te-ai bucurat/ cum ai știut
tu mai bine/ cu inima ta de pasăre mică/
că ți-am fost musafiri frumoși sub cuib”;
„care ai pus semnu/ cu nu hrăniți păsările/că igienă/ că nu știu ce/ la kaufland/ chiar pe ghereta/ cu
mici/ nu ți-e bă rușine// mi-am luat mici/ am luat și
un ciucaș/ chifla mi-am presărat-o pe mine/ și mi-am
făcut haină/ din vrăbii și porumbei”; „porumbele/ te
superi dacă-ți zic marian/ zboară la prietenii tăi/ și
zi-le fix așa:// e un om pe bancă/ pieptul i se frînge/
haideți să-i cântăm/ poate nu mai plînge”.
Dar poate cel mai sfâșietor poem, în parte și pentru că, invocând persoane reale, capătă o mai mare
doză de real, rămâne acesta: „moni și sandu aveți la
chișinău/ un porumbel care s-a obișnuit/ să vină la
geam ca să-i dați de mîncare/ da am auzit că o să vă
mutați/ în alt loc/ mi se rupe inima/ doamne dumne-
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zeule”. De bună seamă că în sfera poemelor sfâșietoare
intră și cele în care poetul își exprimă neputința de
a se ierta pe sine pentru răul făcut, din prostie sau
neștiință păsărilor, pe când era doar un copil neastâmpărat: „pe la 10/ am nimerit o vrabie/ cu praștia
de elastic/ fix în cap// a trăit/ eu de ce mai trăiesc”.
În textul de pe prima clapetă a cărții, romancierul
Adi Schiop îl aseamănă pe Vlad Drăgoi cu Sfântul
Francisc de Assisi, firește referindu-se la capacitatea
amândurora de a vorbi cu păsările și în general cu animalele pădurii. Comparația mi se pare cum nu se poate mai potrivită, cu atât mai mult cu cât în poemele din
finalul volumului descoperim și dimensiunea mistică a
gândirii poetice a lui Vlad Drăgoi, care se adresează și
divinității cu aceeași simplitate a omului
sincer, cu suflet curat, ce nu caută decât
drumul cel mai scurt spre cer, dar care,
uimit fiind de măreția divinului, strigă asemenea celui din Scriptură, „Cred,
Doamne, ajută necredinței mele” (Marcu
9, 24): „doamne eu nu cred pînă la capăt în tine/ uneori uit și ce înseamnă să
crezi/ dar știu că dacă aș avea puterea/
să mă rup cumva în două/ în scrisul cărnii mele ai putea să vezi/ că pentru tot ce
mi s-a dat/ răsună cîntec binecuvîntat/
se bucură o inimă nouă”; „isuse ești/ că
dacă da ia-mă la tine în rai cînd mor/ că
un singur lucru mi-a plăcut în viață/ să
mă uit la ploaia care cade/ zid greu între
mine și păduri”.
În încheiere aș spune că, Aer păsări
bere, noul volum de poeme al lui Vlad
Drăgoi, marchează un punct bine definit
în poezia momentului, având chiar ingredientele necesare pentru a genera o nouă direcție, definită în principal prin întoarcerea la inocență, la simplitate, la natură, la firescul lucrurilor și, foarte important,
al cuvintelor. Bineînțeles, nu vreau să îndemn la folosirea unei exprimări defectuase a limbii română, urmând
modelul lui Vlad Drăgoi din acest volum, pentru că este
cât se poate de clar că în cazul său, acest tip de exprimare a fost pe deplin asumat, fiind doar un artificiu tehnic folosit cu scopul de a crea atmosfera dorită, aceea
a unui univers interior suspendat în norii uimirii, deasupra tuturor regulilor lingvistice, condamnate, în acest
context, la inutilitate. În schimb, atmosfera creată de el
în acest volum, ar merita recreată și de către alți poeți,
bineînțeles fiecare uzând de mijloacele și tehnicile sale.

Vise electrice, realitate electrizantă

„Fetele visează electric” (debut), de Monica Stoica
(Editura Charmides, 2019)
ola cu otravă,/ trena de dantelă cu perle,
mânjită cu sânge,/ implanturile neuronale,/ o luptă armată pentru iubire”; iar
băieții prin versurile: „noi, regii cluburilor și
ai maghernițelor,/ egotiștii regatelor cu
cuști aurite, virilii,/ noi, care sperăm la
iubirea intensă, la transcendență,/ cerem
să ni se dea ceva pur, o temă, o supratemă,/ gloria actorilor noir,
infatuarea și sprezzatura,/
în orașele cu lolite și banii
peșcheș,/ în orașele cu femei cu inimi de metal de
înaltă puritate/ și picioare albe și buze cărnoase./
noi proslăvim eradicarea
maladiilor și nu a iubirii./
eradicarea
ideologiilor/
despre femei și bărbați și
corectitudinea politică./ ne
închinăm creierului imperial al curvelor./ ne închinăm
cămășilor de noapte ale virginelor./ am testat mizeria
și perfecțiunea/ și cât să
mai îndurăm în gangurile/ unde tot noi,
vagabonzii și prinții mizeriei,/ scuipăm
spre cer obsesiile, vechile noastre utopii?”. De remarcat că atât fetele, cât și băieții, în
ciuda tuturor antagonismelor care îi definesc și
pe unii și pe ceilalți, au totuși ceva în comun: cu
toții, indiferent de sex (sau gen) caută ceva pur,
caută iubirea profundă. Mai departe, în restul ciclului celui dintâi, poeta descrie, sub forma unor
flashuri anamnetice, o serie de secvențe dintr-o
relație amoroasă traversată de tensiuni, de nervi,
de frustrări, de neputință.
Cel de-al doilea ciclu al volumului, cel care de
altfel dă și numele acestuia, este format dintr-o
serie de poeme-bloc, concepute sub forma unor
tirade de imagini, asemănătoare celor ce populează genul acela de vise pe care nu le poți repovesti dimineața, deși ți-au rămas puternic impregnate pe retina ochilor minții. Subiectul este
tot dragostea aceea chinuită, pentru care poeta
pare să-și fi pus la bătaie toate armele inimii și
ale minții, atmosfera este de asemenea, tensionată, ca într-o sfoară ce stă să cedeze din cauza
presiunii sau a greutății, dar, spre deosebire de
modul de expunere din primul ciclu, în care ima-

ginile erau dispuse într-o manieră realistă, de
data aceasta este cât se poate de clar că totul se
petrece fie în vis, fie în amintire, fie în proiecție:
„aveam pârghii, scripete, eram pe un plan
înclinat, pupam tot ce e terestru, uman și
firesc în tine, saliva țâșnea vulcanic precipitând spațiul dintre noi, vântul clătina
ușor fuioare de ceață, cu fălcuțele mele
de looney tunes, cu zâmbetul crispat al monstrilor de
plastilină înaintam. noi doi
am fost martori la formarea munților. absența ta e
trasată în peșteri Lascaux.
libelulele zburau și ridicau
praful de peste tot. cu tine
am avut metamorfoza în
carne și spirit a căpcăunului conturat pe cer între soare și lună, mantelat
de galaxii lățite până la
nerecunoaștere, cu părul
zburlit, cu punctele de suspensie care-l încătușau în
dreapta și stânga, ca-n
icoanele cu vopseaua crăpată”.
În cel de-al treilea ciclu poetic, intitulat
Orașul, Monica Stoica realizează o descriere
cât se poate de lucidă a urbei București, capitala contrastelor, unde totul este posibil pentru că nu par să mai existe niciun fel de reguli
sociale, unde viața se desfășoară la limita dintre basm și coșmar, unde totul este mecanizat,
electrificat, electrizat (și electrizant), unde oamenii au devenit ostatecii tehnologiei și victimele propriilor vise de mărire și progres: „în
fiecare stea e pâlcul de homunculi care
levitează,/ în umbra oferită de această
lumină,/ de cadențele muzicii,/ omul se
suprapune tuturor populațiilor ce or să
vină,/ sub cerul rozaliu ca o burtă gravidă,/ acoperiți de boabele argintului viu/
al fiecărei zile trăite/ nu am văzut ce ne
înconjura./ câmpul electromagnetic care
vibrează/ în frica noastră/ în această
noapte, în care conlucrează/ Mafiotul celest și moartea,/ pe perna noastră cea de
căpătâi./ și uite blocul de marmură/ din
care ne-au fost sculptate/ capul și sexul./
sub o pătură albă de lichid seminal,/ sub

meninge se află playground-ul nostru,/
în a patra dimensiune”.
Tema orașului se continuă în aceeași manieră și în cel de-al patrulea ciclu, denumit Luna
Kafé (dramă satirică apocaliptică) dramatis personae, cu deosebirea că în această
secțiune, poeta se apleacă asupra câtorva destine
umane (reale sau imaginare), ce întrupează perfect efectele distrugătoare ale ultratehnologizării
urbane, ale lipsei totale de valori culturale, ale
corupției generalizate și ale tuturor factorilor
ce au contribuit la instalarea nebuniei în rândul populației lipsite de orice formă de apărare.
Sunt „interdievați” câțiva pacienți ai ospiciului
„Alexandru Obregia”, situat în cartierul Berceni, având fiecare o poveste de viață sfâșietoare.
Printre aceștia se numără nebuna Sevastița, Ion,
guru & instalator, fostul comunist Dorel,
mamaia Sidonia sau filozoful existențialist
Gigi Pastramă: „mai are un singur dinte în
față, a ajuns la 85,/ are prea mult dioxid
de carbon în corp/ trebuie pus la aparatul de oxigen,/ dar nu poate să-și taie
barba/ pe care o poartă de 10 ani./ oxigenul se scurge în barbă./ o să moară-n
curând./ el vorbește despre visele lui,/ în
care vede peisaje cu lei,/ despre cum a
contemplat/un sâmbure într-o zi.// sâmburele e o secundă,/ sâmburele poate fi o
secundă care explodează,/ zice Gigi. (...)
fiecare ochi închis îmi dă un fel de spaimă,/ chiar dacă omul doar doarme,/ e un
fel de spaimă că poate lumea/ nu va mai
continua așa, dintr-o dată,/ pe nepusă
masă,/ conchide Gigi”.
În încheiere aș vrea să subliniez faptul că poezia Monicăi Stoica surprinde în egală măsură
atât prin maniera de construcție a poemelor, descrisă prin abilitatea de a aduna la un loc cuvinte
din absolut toate domeniile lexicale ale limbii
române (și nu numai) și a le dispune în formule la limita suprarealismului (de data asta, unul
hipertehnologizat), astfel încât mesajul său să
ajungă la o gamă cât mai variată de cititori, cât
și prin prisma mesajelor pe care le transmite, în
poemele sale regăsindu-se o gamă foarte variată de elemente ale vieții cotidiene, de la drame
amoroase, până la nebunie clinică, de la sărăcie
lucie până la dramele pseudopotențaților vieții,
de la problema folosirii în exces a tehnologiei
până la previziuni despre sfârșitul umanității.
Așadar, avem de a face cu o poetă care, deși este
încă tânără, se dovedește a fi foarte lucidă și deosebit de stăpână pe tehnica sa poetică.
Aștept cu nerăbdare și următoarele materiale
poetice marca Monica Stoica.
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prima întemeiată de el în exil, revista „Caete de dor.
Metafizică și poezie”.
Aici, în Craiova, se află Editura Aius, unde, directorul său, Nicolae Marinescu, a inițiat, perseverând în
sprijinul pentru recuperarea exilului românesc, seria
„Cărțile exilului”. În cadrul acesteia, în 2020, apare
volumul „Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca”, scris
de Mihaela Albu și Dan Anghelescu - autori cu provocatoare alte cărți la activ despre exilul românesc.
Genericul „Povestea vorbei”, pentru rubrica lui V.
Ierunca de la Europa liberă, ca de film al exilului, în
egală măsură se poate extrapola asupra operei proprii,
opera sa de scriitor fiind cu adevărat „Povestea vorbei”
românești în exil.
Ca scriitor, alături de fragmente de jurnal, de medalioane literare, de cronici literare, eseuri, articole
polemice, versurile proprii le-a publicat prin diversele
reviste ale exilului, ori în antologii.
Astfel, apare în „Antologia poeților români din exil”,
editată de Vintilă Horia, Buenos Aires, 1950. Având în
vedere situația din țară, a depersonalizării și uniformizării literaturii sub semnul stalinizării atroce, antologiile se visau o alternativă a literaturii române adevărate, întru păstrarea spiritului identitar.
În cartea „Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca”,
cei doi autori acordă un număr de 15 pagini poeziei
(p. 134-149), sub genericul „Virgil Ierunca - gazetarul
poet”. Pornind de la rafinamentul poetic, militarea
pentru corectitudinea și proprietatea limbii române
(ca formă fundamentală a identității românești, se
evidențiază grija pentru „poietic”, modalitatea rafinată
de exploatare a valențelor poetice ale limbajului.
Acest aspect al gândirii sale asupra poieticului se
configurează și din ce spune și cum spune despre alți
poeți, particularizat ori în general. Se reconfirmă ideea
că și criticul în scrierile sale, precum poetul, se spune pe sine, în felul cum vibrează, cum aderă sau nu
la ceva, în cugetările stârnite etc., actul critic fiind în
sine un fapt de creație sui generis. „Gândind poezia
în alții” putem analiza poemele sale „par lui même”,
cu propriile comentarii aplicate asupra altor poeți, se
arată în volum. Astfel, analizând poezia lui Blaga și Ion
Barbu, apreciază întoarcerea la poezia cu „eficacitatea
ei de instrument de cunoaștere”. Însuși exilul este o
formă specifică de cunoaștere într-o situație - limită,
cum îl definește în versurile de început, reluate obsesiv, aproape la fiecare alineat nou, ca un leitmotiv definitoriu, în poemul „Exil”: „Opriți-vă și cunoașteți/ E
ceasul întoarcerii-limită”.
În consens cu tema, se amintește în volum de personajul din scrierile lui Ernest Jünger, simbolic pentru
sec. XX, Waldganger-ul, „exilatul, omul condamnat să
rătăcească prin păduri în căutarea unui adăpost, a unei
salvări pentru sine și pentru însăși esența și valorile
umanului”. Chintesență a exilului, V. Ierunca scrie în
1955 „Cântec rătăcitorului”. În consonanță cu marea
poezie a lumii, se regăsește cu Saint John Perse, „Prințul
exilului”, care publică poemul „Exil”. La fel cu filosofia
epocii: la poemul „Somnul vișinilor” are un motto din
Heidegger, filozoful ființei și ființării de care se simte
atras, consonează cu gândirea sa, îl inspiră în comentariile despre literatură și artă. Heidegger susține că „orice artă este în esența ei Poezie/ Dichtung” , iar formele
ei de exprimare posedă în sine o „natură poetică (dichterisch”). Așa va analiza V. Ierunca pictura lui Victor
Brauner, sculptura lui Brâncuși, ori muzica lui Enescu.
Prin Heidegger, V. Ierunca îl înțelege în profunzime pe
Hölderlin și face apropieri de substanță cu Eminescu
(chiar dacă e ironizat de „optimistul” de atunci criticul
G. Călinescu). Alături de gândirea filosofică, Heidegger
considera poezia una dintre esențele ultime ale omenirii. Poezia operează asupra realității întru cunoaștere
nu prin rațiune, ci prin magie, întru taină, mister. Este
o intersecție cu metafora revelatorie a lui Blaga: „Eu cu
lumina mea sporesc a lumii taină”. Și Nietzsche, autor el însuși de poeme, considera poezia ca un mod de
cunoaștere a lumii chiar superior filosofiei.
În poezia lui Ierunca se adnotează despre regiunile
tenebroase ale ființei din poemul „Știință” (publicat în
„Prodromos”, nr 8-9, 1968): „Steaua s-a ascuns încă
o dată și numai pentru mine./ O caut mereu după ce
am găsit-o aruncată în lumi./ Magii, magii, părinții
mei de noapte/ Magii, magii, frații mei de cruce sunt
aici”, ori despre preaomenescul în proces de disoluție
în exilul văzut ca un heraclitism tragic prin căderea în
timp („nisip al clepsidrelor”) din poemul „Încă o dată”
(publicat în același număr de revistă): „Dar acest alfabet de moarte ce toacă ziua și noaptea?//Fiecare întâmpină pe oarecarele precum pe sine/ într-o oglindă
de fum cu fața la perete”.
Se remarcă distinct poeme în care recurge la formula poeziei populare în ritm și rimă, la jocuri de
cuvinte, cu observația pertinentă, de substanță, că
nu cad însă în gratuitate superficială, frivolă, doar
ludic, ci au un substrat adânc metafizic, existențial,
miza filosofică a unei idei. Astfel e poemul „Pronume personal” (în revista „Limite”, dec. 1972), pe
ideea tragicului unei lumi în dezechilibru: „Întrebare întrebată/ Tot cerșesc din poartă-n poartă”.

Quod erat demonstrandum, se revine la sintagma de
început „gazetarul-poet”, în ideea că Ierunca, la bază
ctitor de reviste, în principal a ființat ca gazetar, și în
toate, cu privire și simțire de poet, in spirit heideggerian. Ierunca era chiar mândru de această apartenență,
pentru că ziaristica, observase el parcurgând istoria literaturii române, a fost formatoare de scriitori, cu argu-

Virgil Ierunca - poetul din exil
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„Luminița de la capătul tunelului”, speranța unei eliberări din gratiile regimului totalitar comunist, înainte
de ’89, era acolo, în exil, mereu aproape, în vocile de la
„Europa liberă”, prin tandemul Virgil Ierunca - Monica Lovinescu - cavalerii Apocalipsei pe Puntea cu Occidentul. Revoluția decembristã ar fi trebuit să-i aducă
triumfal „acasă”, pe cei care au salvat conștiința liberă
a intelectualului român. N-a fost să fie așa, pentru că
aceia care au configurat radiografia cea mai autentică
a sistemului comunist din țară, cu tot angrenajul său
de mecanisme odios-subversive, exilați au fost, exilați
sunt încă. Cu atât mai mult au fost ignorați ca scriitori,
sub perdeaua de fum a elogiilor ca eroi militanți la Europa liberă pentru drepturile omului.
Integrarea literaturii exilului în istoria literaturii
române - cea cu onor oficiată în timpul comunist - ar
însemna recunoașterea valorii sale, implicit o revizuire
a canonului anchilozat în scara de valori stabilită în comunism. Și ar fi prea mult pentru dinozaurii clasicizați,
ca o lovitură de stat, o răsturnare de imperiu.
Ar fi trebuit o recunoaștere a unui fapt esențial: exilul a fost șansa României: „României, exilul i-a dat
șansa prezenței ei neîntrerupte într-un fel de actualitate vie”, o racordare la spiritul european și la spiritul
epocii, pe care literatura română n-o avea în acel timp,
avea s-o dobândească, haotic, abia după ’89. Astfel că,
din start, literatura exilului are un atu al superiorității
sale, fiind organic racordată la literatură europeană,
mereu în actualitate, prin însăși viețuirea biologică în
centrul culturii, în Parisul luminilor - deschidere de
care literatura română a fost privată, ținută complet
închisă, într-o „dezvoltare” autarhicã, sub semnul interzicerii accesului la literatura „putredă” occidentală.
Au fost voci de recuperare și revizuire a canonului,
dar nepermis de târziu, după 20 de ani, iar mișcarea,
venită și așa prea târziu, a rămas firavă, strivită de labele de dinozauri postcomuniști. Ar fi trebuit să fie o
avalanșă de monografii, studii critice despre literatura din exil, intrarea ei pe poarta principală în literatura română, includerea firesc necesară în programa
școlară etc. Deși târziu, centrul documentar al recuperării exilului românesc se pare că s-a mutat la Craiova,
Capitala fiind prea preocupată de frecușuri oligarhice.
Aici, la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia
Aman” (cu sediul într-o superbă clădire monument istoric „Casa Dianu”), s-a înființat primul Muzeu al Cărții
și Exilului Românesc, proiect demarat abia în 2017, cu
donații de top, colecții de carte și documente ale exilului (donațiile „Basarab Nicolescu”, „Bujor Nedelcovici”,
„Mircea Eliade”, „Vintilă Horia”, „Andrei Șerban”, „Paul
Barbăneagră”, „Leonid Mămăligă (L. M. Arcade)”, „Andrei Codrescu”, arhivele „Cenaclului de la Neuilly” etc).
Aici, la Craiova, se editează, din 2018, o revistă unicat
printre revistele din țară postdecembriste, revista „Antilethe”, dedicată în exclusivitate exilului românesc, fondată de Mihaela Albu și Dan Anghelescu (sub auspiciile
Editurii Aius). O revistă care ar fi trebuit să apară imediat după 1990 și sub patronajul Institutului Național
pentru Memoria Exilului Românesc (înființat, tot cu
scop politic, abia în ianuarie 2004), ori a comasatului
Institut de apoi, în 2009, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.
Titlul revistei este preluat de la Vintilă Horia, marele
exilat care a decretat „Dumnezeu s-a născut în exil” și
care-și numea astfel jurnalul său: „Lethe era fluviul uitării, în care sufletele celor morţi se spălau de amintiri
înainte de a intra în eternitate. Antilethe am botezat
acest jurnal, pentru ca totuşi să nu uit”.
Debutând cu Vintilă Horia, fiecare număr este dedicat unei personalități din exil, (Mircea Popescu, Ștefan
Baciu, Camilian Demetrescu, Alexandru și George Ciorănescu, George Uscătescu, Alexandru Busuioceanu
etc.), aproape necunoscute publicului larg românesc,
(de)format de lecturile comuniste, cenzurate, printr-un
comunist „index librorum prohibitorum”, acel „fond
secret” cu cărți anatemizate. În anul de grație 2020,
al treilea an al revistei, numărul 3 (9) este dedicat în
întregime lui Virgil Ierunca, la Centenar, întru promovarea lui ca scriitor. Citatele din Virgil Ierunca întăresc
misiunea redactorilor de a lupta, ca și V. Ierunca, prin
scris, contra uitării. „Poate că rareori la noi memoria a
fost mai urgisită ca acum în inconștientul colectiv. Uităm, deci existăm!” (V. Ierunca); „Cu excepțiile știute,
exilul este și asta: o repetată uitare” (V. Ierunca).? La
rubrica „File din literatura exilului”, sunt selectate patru poezii publicate de V. Ierunca în diverse reviste: în
„Caete de dor” („Exil” în nr.7/1953 și „Prologul copacilor” în nr.8/19547), în „Agora” („Acolo” în nr.2/1993),
în „Limite” („Numărul opt”, în nr.12, iulie 1973).
La rubrica „Reviste românești din exil”, Mihaela
Albu prezintă tocmai publicația dragă lui V. Ierunca,

ment forte în personalitatea cea mai puternică și întemeietoare de jurnalism autentic românesc, Eminescu.
Valery spunea că „Omul prin scris nu se simte singur”, cu atât mai mult prin poezie, care în plus este o
terapie contra singurătății, dar și o fortificare, turnul
său, nu de fildeș, ci de apărare. Pentru V. Ierunca „poezia devenise una dintre modalitățile aparte prin care
a înțeles să se apere, și să se simtă apărat. Și tot ea,
poezia, i-a devenit un adăpost ocrotindu-l în propria
structură a firii sale, structură modelată într-o epocă
diametral opusă celei în care trăia, conchid autorii.
&
Poezia proprie e adunată într-un singur volum, „Poeme de exil urmate de Tălmăciri” (Humanitas, 2001).
Dând seamă despre o interioritate poetică tensionată,
mereu neliniștită și-n căutare de răspunsuri la „semnul mirării”, cartea este în același timp chintesență a
temelor și motivelor fundamentale ale exilului: străinul/ înstrăinarea, pustiul, drumul/ călătoria, casă/
acasă, lipsa spațiului ocrotitor/ spațiul-matrice, fiul
risipitor și întoarcerea, rătăcitorul/ rătăcirea, timpul istoric/ timpul metafizic, singurătatea, dorul,
absența, anxietatea, neliniștea, nesiguranța etc.
Volumul cuprinde, în prima parte, 39 de poeme, versuri publicate prin diverse reviste, de-a lungul a peste
patru decenii, publicate în ordine cronologică, primul:
decemvrie 1951, ultimul: 1996. Ca o lipsă de rigoare
științifică a editării, nu e specificat la fiecare poem revista unde a apărut inițial, fapt ce ar fi fost concludent
pentru radiografierea traseului poetic.
A doua parte a volumului se constituie din „Tălmăciri”, traduceri în română din poezia literaturii franceze a secolului 20, proaspătă, vie, fiind contemporană,
traduceri în spirit și cuget, cu care a rezonat: Pierre
Jean Jouve și discipolul său Pierre Emmanuel, Yves
Bonnefoy, Pierre Oster, Henri Michaux, cugetări de
René Char (din care folosește unele citate ca mottouri), cum e la poezia „Acolo” (aug. 1969). Tălmăcirile
se-ncheie cu opt poeme de Lucian Blaga, traduse în
limba franceză. Dragostea din tinerețe pentru literatura franceză, aprinsă de profesorul Lucian Bădescu la
Liceul „Al. Lahovary” din Rm. Vâlcea (dascăl pe care-l
va reîntâlni la Paris, profesorul „meteque” de la Sorbona) va deveni iubirea vieții sale, căreia i s-a dedicat cu
aceeași dăruire ca limbii române, traducerile fiind puntea ideală între cele două, ca-ntre vase comunicante.
Poemele lui V. Ierunca configurează o poezie incandescentă, intelectuală, dar nu abstractă, ci mustind de
idei vii, în creuzetul unei inteligențe scormonitoare,
mereu neliniștite, racordate la metafizica neliniștilor
lumii. Ca la Camil Petrescu, vede ideea și caută s-o pună
eminescian, în cuvântul predestinat, incandescent: „Să
se aprindă iar focul/ Ideea e una/ am văzut-o n-am
uitat-o/ Vreau să-i dau cuvântul” (Afară). Discursul liric este concentrat, fără risipă de verbe ale unei mișcări
efemere, ci-n configurare nominală (existândul prin
numire), în formulări esențializate, à la Ion Barbu:
*
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Itinerare europene: România - Luxemburg

1. Am citit în mai multe reviste ştirea că despre Corina Ciocârlie, odinioară timişoreancă, «nu se ştie nimic
în România» Să cităm exact: «Despre Corina Ciocârlie
se ştiu destul de puţine în România: la 49 de ani, scrii
toarea născută la Timişoara face naveta între Luxemburg şi Lyon (nu e prea departe, cu TGV). În Luxemburg
s-a stabilit din 1991. Până atunci, absolvă Facultatea
de Litere de la Bucureşti, în 1986, după care face o teză
pe „Hermeneutica răului“ la Cioran, sub conducerea
lui Nicolae Manolescu. Lucrează la editurile Minerva şi Eminescu. În Luxemburg, activează în calitate de
critic de teatru, mai ales sub numele de Corina Mersch.
Participă la viaţa literară francofonă din Ducat, dar şi
la cea românească. Este redactor-şef al suplimentului
literar Livres-Bücher Tageblatt, coordonează colecţia
„Afinităţi“ a Editurii Phi (Luxemburg), predă româna
la Parlamentul European şi la Curtea Europeană de
Justiţie. În ţară, colaborează la România literară,
Orizont, Viaţa românească, iar în străinătate la Nouveaux cahiers de l’Est (Paris), Revue littéraire / Léo
Scheer (Paris), Le Jeudi (Luxemburg). A primit Pre
miul pentru debut al USR în 1992, pentru Pragmatica
personajului, după care a mai publicat Fals tratat de
disperare (1995, Premiul Asociaţiei scriitorilor din
Timişoara), Femei în faţa oglinzii (1998), Un miroir
aux alouettes. Petit dictionnaire de la pensée nomade (1999), Laissez-passer. Topographie littéraire
d’une Europe des frontières (2004) şi, în fine, în 2011,
la Editura Art, În căutarea centrului pierdut, un
eseu „percutant“ (Bianca Burţa-Cernat) despre literatura central-europeană, atât de discutată de ceea ce
am putea numi deja „Şcoala de la Timişoara“ (mai ales
Dumitru Ungureanu şi Adriana Babeţi)». Ştirea e de
acum zece ani - între timp Corina Ciocârlie a mai scris
cărţi, unele în România, altele în străinătăţi. Am transcris acest text nu fiindcă nu ştiu cine e Andrei Ungureanu (redactorul ar fi vrut să zică Cornel Ungureanu),
ci doar pentru a sublinia prezenţa unui scriitor român
în Europa. Şi în lume. Să mai notăm şi că primele cărţi
ale Corinei Ciocârlie fac parte dintre cărţile esenţiale
ale optzeciştilor, că «Pragmatica personajului» sau
«Fals tratat de disperare» sau «Femei în faţa oglinzii» sunt cărţi definitorii nu doar pentru un cercetător
de cursă lungă, ci şi pentru un timp al scrisului tânăr.
Iar următoarele cărţi ale Corinei Ciocârlie definesc literatura din Luxemburg, literaturile Europei Centrale
înainte de «întoarcerea acasă», împreună cu Andreea
Răsuceanu, cu o carte de «geografie literară». Îmi recitesc cronica din «Orizont» la cartea Corinei Ciocârlie
«Fals tratat de disperare» apărută în 1995. E a doua
carte a încă tinerei autoare. «Ceea ce impresionează
în cea de a doua carte a Corinei Ciocârlie e tocmai
talentul, participarea pasională la viaţa ideilor, la
investigaţia operei, la fericirea sau nefericirea personajelor. Tatăl (e vorba de ilustrul Livius Ciocârlie, n.n.)
practică temperanţa şi asceza, refuzul, retragerea, fiica

(sau Timişoara
- Luxemburg)

trăieşte implicarea ofensivă în viaţa operei, a personajelor, a culturii. E o cuceritoare. Scrie cu superlative, cu majuscule, creează constelaţii strălucitoare.
Trăieşte bucurii rostirii, a afirmaţiei, a aşezării unei
noi ordini». Se întâmpla în urmă cu 25 de ani, Corina
Ciocârlie nu era încă în Luxemburg – era în România.
Sau nu plecase încă prin lume. Începe o etapă a
«dicţionarelor». Există o persoană întâi care vibrează
în fiecare „dicţionar” al Corinei Ciocârlie. Apărută şi
în limba română cu titlul «Nimic nu se dă pe gratis.
Breviar pentru autori în vilegiatură» are, pe ultima
copertă, această «explicaţie» a autoarei: «Gândit ca
o replică la comedia aşa-zisului dialog al culturilor,
acest breviar pentru autori «vilegiaturişti» ilustrează,
înainte de toate, o maximă care se învaţă în primul an
în economie – dejunuri gratuite nu există nicăieri. Nici
la Paris, nici la Praga, nici în ţara fermecată a burselor
Rockefeller». O splendidă lecţie de geografie literară,
care poate sta bine alături de recentul Dicţionar de
locuri literare bucureştene.
2. Nu doar Corina Ciocârlie a scris despre drumurile
din „această ţară”. Un studiu inaugural, arătam, este
Identitatea modelelor din Luxemburg - Valea
Mosellei în peisajul cultural bănăţean realizat
de Maria Icoana Săbăilă Pavlovici. S-a vorbit mult
despre colonizările din Banat - despre felul în care au
ajuns aici şi au definit sau redefinit spaţiul bănăţean:
nemţi, francezi, italieni, spanioli, ucraineni, cehi, slovaci ş.a.m.d. Niciodată nu s-a vorbit despre bănăţenii
sosiţi, odinioară, din Luxemburg. Studiul pe care îl
realizează doamna Maria Săbăilă Pavlovici ţine, mai
întâi (ne explică autoarea în argumentul introductiv) de o anumită apartenenţă. Numeşte şi o participare emoţională. Bunicii ei dinspre tată erau din
Banat, tatăl ei era un cărturar preocupat de legendele
ţinutului său, ea s-a impus ca arhitect în Luxemburg
după studii împlinite la Bucureşti. Cartea, dedicată
doctorului Ilie Săbăilă şi Alexandrei Maria Săbăilă
Dobrescu, părinţii autoarei, ne atrage atenţia asupra
unor personaje importante pentru definirea Banatului şi a valorilor româneşti. Primul a fost un medic
chirurg de excepţie, iar Alexandra Maria Săbăilă Dobrescu, fiica lui Aurel Dobrescu, apropiat al lui Maniu,
mort la Sighet, şi aşezată prin mamă într-o istorie ce
ajunge în Evul Mediu românesc, a realizat mai multe
expoziţii de artă plastică în Franţa. Câteva statui ale ei
au fost achiziţionate de Zaharia Stancu pentru sediul
din Kiseleff al Uniunii scriitorilor.

*
„Spune spusului să vadă/ Nunta sporul taina-ntreagă” (Pronume personal).
Evită metafora explicită, totul e semn, rună, metaforă implicită: „Lumină mângâiată-n nimic”, „Zăvoare aruncate-n deschizătura uitatelor lucruri.” (Nevrednicie)
În siajul personalității lui Blaga (așa cum Blaga s-a simțit sub mantaua lui Faust
al lui Goethe), poetul și gânditorul și-au asimilat de la Blaga diverse idei, prin repetarea unor sintagme emblemă: ideea monadei-ca „mondes concentrés”, „printre
noi monadele de grâu ale clipei” (Numărul opt), „marea trecere” „nu zăriți mare
trecere prin cenușă?” (Exil), preeminența tăcerii: „Peste cetate și printre inși/ Tăcerea circulă ca un alt sânge” (Exil). „Și-am început să tăcem ca o inimă în memorie” (Numărul opt). Ori parafrazarea lor într-un rechizitoriu realului care nu
mai înțelege metafora, străin de fiorul metafizic, „începi începutul din coada unui
zeu mut/ nici tu lebădă nici tu corolă/ e putredă danemarca lumii/ peste i se pun
puncte de ceară sărată/ /metafora/ tăiată-mprejur”. (Neutru)
V. Ierunca folosește, intertextual, diverse alte sintagme: din Eliade și „Mitul eternei reîntoarceri”: „Încă o moarte-n pustiu - își va aminti veșnica reîntoarcere”
(Insulă), din Glossa eminesciană: „Nu spera și nu ai teamă” (Numărul opt), ori
parafrazează amar psalmul 136, emblematic pentru situația exilatului („La apa
Vavilonului/ Jelind de țara Domnului/ Acolo șezum și plânsăm/ La voroavă ce
ne strânsăm”- sintagmă folosită și de Monica Lovinescu drept titlu de carte „La
apa Vavilonului”), când „vremea se usucă”: „Copiii și-au îngropat rugăciunea/ Să
ședem unde? Unde să plângem?” (Somnul vișinilor), ori chiar, parodic, din Alecsandri: „Plecat-am nouă din Vaslui/ De fulgere suntem sătui”, într-un amalgam de
alte spicuiri poetice, din Eminescu, din lirica populară etc. „Duce-m-aș și m-aș tot
duce/ Când cu vântul, când pe cruce” etc., în poemul „În lume”, în vers clasic, cu
ritm și rimă, unde exersează (rar de altfel), un ton mai jucăuș, dar tot ușor persiflant.
Multe versuri sunt axiomatice, cugetări filosofice în sentințe metaforice despre
destinul universului mic în universul mare. „Mereu e la amiază în lumea asta
strâmtă/ Și dorul de tot una apune-n răsărit” (De unde până unde), „Cade vremea, umbra zace/ Numai întrebarea știe/ Ce n-am fost, ce n-o să fie.” (Temei
ars). „Pustiul nu pustiește/ Ci adeverește” (Istorie). Sunt din perspectiva lirică a
unui eu impersonal, dar suferind de toată durerea și neîmplinirile lumii, pe care
vrea să le aline cumva. Poetul este un Iisus răstignit pe crucea exilului: „O coroană
de spini/ Face înconjurul pământului” (Somnul vișinilor). „Îmi iau rătăcirea și
umblu” (Absență). Întreaga activitate a fost de balsam pe răni, a unui doctor fără
arginți. „Amintirea focului e ultima poruncă a rănii” (Insulă). Versurile sunt expresia prea plinului de responsabilitate, suferință, angajare.
Consonanța cu marea poezie a lumii este dintr-un substrat comun al psihologiei
exilatului și al destinului aparte.
Însăși prepoziția din titlu: „Poeme de exil” nu „din exil” indică prioritar nu locul
scrierii, chiar dacă sunt scrise în exil, ci materia din care sunt plămădite poemele,
tema fundamentală: exilul. Un poem are explicit tema chiar în titlu: „Exil” (scris

Arhitectul
Maria
Icoana Săbăilă Pavlovici studiază în
Luxemburg
Valea
Mosellei şi descoperă
asemănări ale acesteia
cu peisajul bănăţean.
Cu unele locuri din
Banat. Şi arhitectura
din Valea Mosellei
poate fi regăsită în Banat. Pe urmă, cu ajutorul unor
istorici, al unor genealogişti, al unor buni cunoscători
ai istoriei Europei Centrale, descoperă că anumite
sate din Banat au luat naştere prin migraţii „luxemburgheze”. Capitolele al doilea (Spaţiul construit
al aşezărilor pre-urbane ale perioadei anterioare şi afe-rente Imperiului Habsburgic în
zona Banatului) şi al treilea (Tipuri de locuinţe
şi programe de arhitectură şi cultură datorate
populaţiilor înrudite din Banat şi Valea Mosellei) sunt de o noutate şocantă, elogiată în prefaţa
cărţii de arhi-tectul Teodor Octavian Gheorghiu, autor
de cărţi esenţiale pentru înţelegerea proiectului Mariei
Icoana Săbăilă Pavlovici, ca Globalizare şi regionalism în Banatul secolului al XIX, 2008, Locuire
şi neaşezare, 2002 şi Locuirea tradiţională
rurală din zona Banat-Crişana, 2008.
Unele studii folosite de Maria Icoana Sabaila Pavlovici vin dinspre Banat, precum cel al lui Grigore Ion,
Depopulare şi economie în Banat (1943), sau
ale lui Costin Feneşan, ale Rodicăi Vârtaciu sau Ioan
Haţegan. Altele sunt bibliografie luxemburgheză, precum Hannik Pierre, Colons luxembourgeois au
Banat au XVIII siecle, 1978, Pierre Stachowski, Un
region frontaliere entre Luxembourg et Lorraine, 2011. În fine, zeci de titluri de istorie a Banatului,
a colonizărilor, a barocului bănăţean folosite în această
carte fac din volumul doamnei Maria Icoana Săbăilă
Pavlovici o cercetare importantă pentru cei ce vor să
înţeleagă devenirea Banatului şi a Europei Centrale.
Şi dacă ne amintim că oraşul Luxemburg a fost capitală
culturală europeană, poate că nu e rău să ne slujim şi
de această înrudire în încercările de a deveni şi noi...
ncapitală culturală. Scrie în prefaţa cărţii Prof. Dr. Ioan
Haţegan: „Avem de-a face cu un sincretism arhitectural între două regiuni europene aflate la circa 2000 km
distanţă. Iar meritul autoarei este de a prezenta cititoruilor aceste realităţi [...] Un alt merit al doamnei Maria
Iconia Săbăilă Pavlovici constă în identificarea majorităţii
coloniştilor luxemburghezi sosiţi în Banat, lucru trecut
cu vederea de istorici. Iar lucrarea, susţinută ca teză de
doctorat în 2013, la Universitatea de Arhitectură din
Bucureşti, a fost apreciată favorabil, cum laude”. Primim
cartea după 7 (şapte) ani. Vom trimite o versiune - sau mai
multe (una, desigur, în luxemburgheză) - chiar în Luxemburg. Pentru întâlnirea fericită a unor capitale culturale.

Cornel UNGUREANU

în 1953). Apare ca un cuvânt familiar universului poetic și existențial, „Între exil și
mirare/ Ființa inventându-și armura și urma”. (La umbra Unului).
Inevitabil, și în comentariile sale, nu poate ocoli definirea exilului: „Exilul nu e
un spațiu dramatic, ci unul tragic”, exilul „acest spațiu de nefericire nouă”, scrie în
articolul despre Ion Pârvulescu, „un poet născut nu făcut” al exilului. „Exilul - loc
privilegiat al întrebării, al torturii de a trăi și mai ales de a nu putea muri”.
Timpul ne definește murirea și nemurirea, după felul cum îl gestionăm, cum armonizăm timpul subiectiv cu timpul obiectiv „Sunt în inima timpului/ Și timpul e
în inima mea.” (Ca niciodată)
Emblematic pentru exilat este „rătăcitorul”, pe un drum spre început, de unde a
plecat, ca șarpele Uroboros. Exilul este o formă de continue reîntoarceri la spațiul
matrice, renașteri prin retrăirea începuturilor. „Va trebui să ajungem de unde pornim - există cale mai lungă?/ Va trebui să începem începutul – există cale mai
grea?” (Cântec rătăcitorului).
„Cântec rătăcitorului” înglobează mai multe motive specifice exilului: călătoria,
pustiul, străinul, singurătatea...
Exilatul a pierdut tihna unei vieți liniștite și tocmai în această pierdere este salvarea sa, proba focului, mana cerească din pustiu, „Pierde-ți huzurul și sporul, tihna și lacrima - pierzania îți va fi mană acum”, într-un destin de paradoxuri ale
contrariilor: „Călătoria ta, rătăcitorule, va fi un blestem, o rugăciune mereu/ O
sămânță aruncată-ntr-un pustiu ce va rodi numai la urmă”.
Exilatul rătăcitor nu va fi nicicând acasă, nu va fi simțit ca al casei, e singur printre străini: „Fii singur, mai singur, străinii nu tolerează decât ecoul rătăcirii./
Umbra rătăcitorilor e o primejdie inedită a cetății”. Așa se simțea uneori străin în
cetatea Parisului, care era casă, nu „acasă”, după cum nota el în jurnal: „Oamenii
sunt la ei acasă - ce puțin firesc mi se pare lucrul acesta - și pacea lor o sfidare” (26
februarie 1949). Deși aceasta e condiția omului: în exil pe această lume: „străini și
călători pe pământ” (apostolul Pavel).
Pe de altă parte, exilatul rătăcitor este cel privilegiat, alesul dăruit cu puterea
cuvântului, învingătorul în final, iar Ierunca a simțit că aceasta e misia vieții sale,
să lupte prin cuvânt, prin slova arzândă: „rătăcirea ta arde/ Amintește-ți, rătăcitorule, că tu singur poți sufla peste cuvânt/ Tu singur dai cuvântului început și
cuvântul tău numește, zidește începutul”, cum Pygmalion a suflat însuflețind-o pe
Galateea - opera și sensul vieții sale.
Poezia e scrisă în nota gravă, dramatică a poeziei exilului: când ești în situația
exilatului, fără țară și totuși cu o țară furată, iar în acea țară este o situație de aneantizare, nu ai stare pentru frivolități, șăgălnicii. Planurile complexe de manifestare configurează un profil de scriitor emblematic al literaturii exilului - ca parte
necesar-integrantă din istoria literaturii române contemporane.
Poezia sa se înscrie în arealul poeziei esențelor, a metafizicului existențialului - ca
dat unic ființei umane întru mântuire de efemer, de terestru imund, întru accedere
la Lumina Ființării.

şcoala de poezie

Antonia
Mihailescu

12 actualitatea literară

Poeme pentru lucrurile simple
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Gala poeților

Într-un amfiteatru pietruit cu piatră
adusă din toate părțile lumii,
din toate vremurile deodată,
sub privirea de piatră a soldatului de piatră,
cu o sabie ridicată în mâna dreaptă,
citesc poeții din versurile lor de iarbă verde
și de mătrăgună.
Soldatul este amenințător și ei își pierd capetele,
dar poezia picură constant în amfiteatru
sub ochii atenți ai îngerului de sticlă.
Se dezgheață streșinile lumii,
picuri cad pe pardoseala albă,
lustruită cu vorbele acestor oameni rătăciți din oraș,
în mintea lor ei refuză să fie de piatră.
Deja stăm cu picioarele în apa curată până la glezne și
nu știm ce va fi în celula poemului.

apăsă aici
pretinzi că nu doare. nimic nu zboară totul se
mănâncă până te saturi de tot hitul infrasonor al
morţii// corona-i aici mercurul se rostogoleşte în
termometrul umezit vezi o bucată de film fericirea
tipei nu durează putea avea o viaţă mai bună putea
să-şi aşeze mai bine perna când trupul de deasupra
fremăta în cascade// cui îi pasă de culoarea mov a
văcuţei pe foaia de observaţie scrisul ăla e numai
aşchii asistenta ia cu sine masca anii buni banii

la fereastră
spatele ambulanţei vibrează. iei o înghiţitură de coca
te holbezi la tipii care gesticulează nu nimereşti gura
stropeşti laptop şi foi le ştergi repede// camera
înecată în întuneric ochii ăştia nu pricep nimic şi ţi
se pare că-i vânt un ţipăt de pasăre pe blocul vecin//
parcă-i din filme un tip stă la fereastră amurgul
colorat vine din stânga se aude cum vomită
personajul peste gard// din ambulanţă iese sprintenă
o babă

read mode
bălţi noi pe stradă. ai primit vestea nu vine la
petrecere te uiţi e şi o dungă maro pe blocul vecin//
dimineaţa primeşti mesajul ăla tu ştii mai bine ce e
de făcut becul din lift e furat de la felinarul din colţ
aştepţi să iasă vecinul cu pechinez tricolor// are burta
lăsată câinele miroase florile de plastic din bălţi

O iarbă de sânge pe dealuri
Fiecare planetă lansează în univers un sunet aparte,
se naște o nouă zi acolo și acolo, una mai lungă, alta
mai scurtă, până și pâinea are o altă greutate, nimic
nu e sigur: o lumină relativă pe retina noului născut.
Femeile poartă în poșetă câte o planetă,
bărbații duc pe umeri comete lansate la promoții.
Cineva țipă și țipătul se aude până la marginea
sistemului solar, noi primim alerte pe telefoanele
mobile: s-a ivit o iarbă de sânge pe dealuri, experții
nu au explicații plauzibile.
Când se naște un copil pe o planetă străină,
înțelegi că universul se lipește de țipătul lui…

Nucile de anul trecut
A nins atât de mult încât drumurile s-au blocat,
stăteam la fereastra casei și priveam
printr-un timp de sticlă
oceanul acela alb, de pe suprafața lui se puteau înălța
sufletele noastre spre o altă săptămână.
Zgomote adânci veneau dinspre acoperișul de tablă,
ciorile flămânde scăpau nucile de anul trecut
pe tabla înghețată, pentru a le sparge obsesiile.
Săptămâna viitoare va ninge iar
cu lebedele negre ale viitorului,
noi vom săpa tunele prin munții de zăpadă
pentru a ne redescoperi sufletele prăbușite
peste acest alb harnic în care ecoul se va sinucide…

post-restant

Lucruri simple

trecerea de pietoni nu se vede. zăpada-i cât gardul
câte alte garduri trebuie să treci să ajungi la cutiuţa
post-restant// stai în lift minute bune aştepţi să
cobori să ieşi ca speedy gonzales sau ca mătuşă-ta
care aleargă spre piaţă la 80 de ani şi chiar nu-i trece
prin cap vreo idee despre cum se moare de virus//
pluteşti printre râsete asta e fericirea o apă bună de
plutit

Aceste lucruri simple mă ajută să înțeleg cât
de importantă este această zi, această secundă,
acest neant mișcat.

aniversare
întrebare în fiecare zi. ce e cu ştirile astea despre
refugiaţi înecaţi// only when you are come pe aleea
aia înflorită o căţea îmbătată cu bere wait (ai uitat
din nou el nu se mai fute cu tine aşa cum nici tu nu-ţi
mai aduci aminte nici invers pe strada asta) vremea
se schimbă vara// dar iarna e anotimpul tău preferat
că doar e ziua ta la sfârşit

Sunt copii care își doresc cu ardoare jucăriile
aruncate de alții…
Va veni și ziua în care le va pune cineva o armă în
brațe și atunci vom sărbătorii Anul Nou, ne vom ierta
datoriile din viețile pierdute, iar sufletele căzute se
vor reîntoarce la trupurile din care au sărit pentru o
nouă știre lansată pe Internet cu multă generozitate.
Au rămas aceste lucruri simple care dau sens
umbrelor de argint…
Mă agăți de oamenii care au nevoie de ceva palpabil,
pentru ei nu mai sunt cartele pe puncte și zile cu
vrăbii ucise, pentru ei nu există promoții…
Aceste lucruri simple mă ajută să stau întins pe iarba
verde în timp ce ea crește și adăpostește între firele
ei tot universul, iar eu privesc cerul liniștit… și sunt
împăcat deplin cu lumea aceasta inoxidabilă…

Marea într-o epistolă veche
Mi-ai trimis marea într-o epistolă, ca pe vremuri,
mirosind a prezent. Când am deschis-o, valurile
mi-au spălat mâinile de complicitățile comise, vântul
mi-a limpezit ochii, am pipăit pielea infinitului și
am fost aruncat în adânc printre animale marine
flămânde, fosforescente.
Am primit marea într-o epistolă obișnuită, iubito,
așa am înțeles că am fost născut într-o dimineață
în care corăbiile s-au sfărâmat armonios,
resturi de lemn și metal au invadat plaja închiriată
de businessmeni de succes de la ministerul nostru
cel de toate zilele.
Angela Tomaselli, acrilic pe pânză (Brezoi)

Lumina dimineții spală urmele zeilor pe nisipul umed
cu lacrimile cangurilor, în Australia…

Constantin
Stancu
Cu muntele pe acoperiș

Meduzele adâncului
Aici a fost un adânc de mare, simt presiunea abisului
asupra ființei, munții se dizolvă și-mi intră în sânge
cu toate diminețile de granit.
Presiunea abisului schimbă perspectivele asupra
timpurilor, un val mătură numele
celor care nu s-au născut și limbajele.
Au fost pe aici și locuri în care s-au adus
jertfe de seară și jertfe de dimineață, pietrele
bolborosesc fraze greu de înțeles,
sângele ne aduce aminte de eroii
care umblau desculți prin ierburi înalte.
A fost un adânc de mare pe aici,
pielea mea radiază lumini ciudate și nu știu asta,
stau într-o tăcere de fosfor.
…Și pictogramele se prefac în litere, mă eliberează de
capcane și meduzele adâncului…

Corbii
M-ai făcut din țărâna pământului, dintr-o brazdă
adâncă, pentru a mă obișnui să fiu călcat în picioare.
Ai suflat viață peste mine, pentru a înțelege
logica tornadelor.
Mi-ai picurat cuvinte în creier, pentru a mă obișnui
cu bârfele și jignirile de fiecare zi.
Mi-ai dăruit moartea, pentru a putea păși dincolo
de pragul de sânge al lumii.
M-ai conectat la eternitate, pentru a pricepe
limitele suferinței.
Îmi arunc telefonul celular lângă piroane,
ciocan și coroana de spini,
pe iarba grasă, bogată, mustind a viață.
Nu mă apelează nimeni din moarte, am fost prăsit de
toți, voi deprinde singur tehnica subtilă a învierii…
Poate soldatul îmi va bate în cuie, pe creier, această
realitate mirosind a oțet de mere.
Deasupra mea corbii sunt pregătiți să-mi ciugulească
ochii obosiți, care te-au văzut.

Un paradis scos la licitație
Există un loc uitat, spălat de râuri cu nume ciudate,
toate au un început brutal între două lumi,
un secol luminos într-o secundă de sticlă, apoi
un secol de oțel, nu știu dacă voi mai trăi atât,
mâinile îmi sunt slăbite și orice poate sfâșia
plasa de siguranță a prezentului etern, chiar și
cuvintele mele, poate un exil imprevizibil. Înaintez
spre o Europă cu două chipuri, la marginea drumului
văd un portret mare de femeie, plouă și apa spală
scrisorile celor plecați la muncă, în războaie, în
călătorii pe mare, spre o patrie care nu este a lor.
Ești frumoasă, ai și un card
de identitate cu margini uzate.
Oricum, în acest cartier doar tăcerea este o
certitudine și panseluțele cumpărate la licitație.
Am o hartă secretă a păcatului, mă voi orienta în așa
fel încât să ajung în rezervația cu domeniile statului;
…în paralel cu toate speranțele mele parfumate.
Un flux sangvin curge spre fotografiile mirositoare,
miroase și a paradis scos la licitație spre dimineață…
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Cosmin Perța

Pandemic postlude
I
Nimic nu s-a clintit în cerul acesta de gheață carbonică,
Inima mea.
Aceeași lume mizeră, aceeași vară toridă, munți de PET-uri peste
O vegetație timidă.
Ne umplem rezervoarele cu petrol să căutăm izbăvirea,
Ne-așternem la drum, sute și mii de kilometri de ceață-nainte,
Fără nicio siguranță, fără niciun viitor,
Doar senzația aceea de uscat din esofag,
Doar picioarele care oscilează mecanic între ambreiaj și accelerație,
Amintirea unei copilării oarecare ce se derulează cu repeziciune la
Liziera privirii, în colțul de fugă al ochiului.
Masca mea este pielea mea, voi intra în casele voastre și nu mă veți recunoaște.
Vom mânca și vom bea împreună, îmi veți spune istorioare cu copiii voștri și
Eu voi zâmbi amuzat, vom deschide a treia sticlă de vin și cu ochii mici și
Împăienjeniți mă veți privi ca pe un drag și vechi prieten
Și nu mă veți recunoaște.
Nu există salvare, deși ne amăgim în fiecare dimineață că e acolo,
Pentru a avea putere pentru încă un croasant și o cană de cafea,
Pentru alte 8 ore de muncă.
Ne amăgim că există solidaritate,
pentru a nu ne simți atât de inutili și abandonați,
Ca în primele secunde de viață, când doctorul taie cu foarfeca chirurgicală
Cordonul ombilical. Dar voi nu mă cunoașteți.
Masca mea e toată existența mea, o serie continuă de prefaceri și eschive
Menite să mă protejeze de voi, rasă de ucigași slinoși,
Care crede că totul li se cuvine.
Nu suntem prieteni și nici nu vom fi, singurul meu răspuns e drumul.
Călătoria perpetuă, dintr-o lume în alta,
dintr-o viață în alta, dintr-o impostură în alta.
Departe de voi și apucăturile voastre psihopate. Departe de lumile
pe care le-ați construit
Pe cadavre.
Ambreiaj și accelerație. Nimic nu contează.
Doar fisurile tot mai adânci și mai dese
Din cerul acesta de gheață carbonică,
Inima mea.
II
Am trecut pe lângă școala cu igrasie în care ne-am pregătit pentru viață,
Pe lângă parcurile în care sporovăiam despre cel mai bun viitor posibil
Cu scântei în priviri,
Pe lângă apartamentul înghesuit în care ne-am crescut copiii,
Și toate sunt goale și triste acum.
Niciun trecut și niciun viitor,
Doar un prezent infinit și fără de șansă.
Ca nemuritorii aceia din filme care după sute și sute de ani se roagă
Să moară cumva
Pentru că nu mai pot suporta.
O baltă proteică în care viața se naște-ncontinuu,
Dar totuși, nu este viață.
O rază rătăcită de soare pe un perete umbros acoperit de iederă,
Vezi micii acarieni cum se ascund din calea ei, îngropându-se adânc în tencuială,
Vezi toată istoria acelui perete,
Cu toate poveștile pe care le-a ocrotit zeci de ani,
Măcinată și aproape de prăbușire
Și nu-ți mai spune nimic.
Un portret al unui bărbat îmbătrânit prematur
Sprijinit de geamul spart, privind în exterior.
Și portretul ei, de cealaltă parte, sprijinit de o cutie de tablă răsturnată,
În care un buchet de flori uscate de câțiva ani buni încă palpită.
Ea se uită înăuntru. Ea zâmbește din ramă
Și pânzele de păianjen se-adună concentric în jurul ei,
Lăsându-i doar zâmbetul acela plin de încredere la vedere.
Te strecori înapoi prin ierburile sălbatice ce-ți ajung până la brâu,
Te strecori ca și cum ai fi vrut să nu vezi nimic,
Ca și cum ai greșit și ai acționat o zonă melancolică din creier
De care în noua viață nu mai ai nevoie.
Fiecare pe cont propriu,
Fiecare doar pentru el. E singura soluție rațională.
O tristețe inutilă. O amintire inutilă. Totul trebuie uitat
Și totul trebuie să fie lipsit de emoție în noua ta viață

Sarah Raluca Miulescu, ulei pe pânză (Brezoi)

Pentru a supraviețui.
Pentru a
Supraviețui.
Pentru
A
Supraviețui.

Mintea mea este o capcană, viața mea este o minciună,
Cobor de cinci ori pe noapte la nonstop să-mi cumpăr calmante.
Pentru că eu nu beau, eu nu fumez, eu nu mint.

Am plâns de atâtea ori doar gândindu-mă la tine și la inima mea
Pe care o ții acoperită sub inima ta. Și m-am gândit și la inima ta
Mai mică decât inima mea, dar care o poate ține pe-a mea
Și-o poate uda cu lacrimi, să crească, chiar și când ea e cea care trebuia arsă
Sau trebuia lăsată să moară cumva.
Mă tot gândesc la inima ta și la umbra de inimă-a mea și m-aș ucide,
Aș vrea mâna ta să împrăștie pe pereți ce a mai rămas din inima asta a mea.
Și m-aș bucura. Aș fi fericit, aș juisa, aș spune
S-a făcut dreptate, nenorocitul o merita.
Dă-mi, te rog, inima ta. Să sfâșie inima mea.
Să frece podeaua cu ea, să-i rupă ficatul, să-i dea la gioale, să se cace pe ea
Când își dă ultima suflare, să o lege cu scotch de saltea și să o bată cu o curea,
Să îi fută un picior în ochi când spune că nu știe nimic și nu e de vină ea,
Să o tranșeze în o mie de bucățele și să le trimită cinic prin curier cui zice că vrea.
Dar inima pe bună dreptate va spune că nu, nu e ea,
E doar mintea asta de căcat a mea.
Peste mintea asta bolnavă vreau mâna ta, vreau să scormonească prin ea,
Vreau să ia un satâr și să facă porții mici din ea, să o împartă
în zone artistice și în zone mistice,
Vreau să scoată la iveală și să arunce, vreau să rupă și să vindece,
Vreau să-și facă dreptate, să ucidă toate faptele necugetate,
Toate spamele și neliniștile neconsumate, toate superputerile imaginate.
Vreau mâna ta să îmi scot inima cu ea și să mă uit la ea și să o scuip
Și să îi spun cât e de rahat. Da, asta aș vrea, dar mâna ta e prea blândă
Pentru furia mea. Mâna ta vindecă și iartă și vrea altceva.
Așa că voi folosi mâna mea cu toată furia și neputința din ea.
Și am scos deja inima. Și e goală și plină de riduri.
Mă uit cu milă la ea. E tot ce a mai rămas din inima asta a mea.
Și-o calc în picioare și-o bat. Și bate și ea. Pentru că se uită la tine
Și tu te uiți încă la ea.
Mintea mea este o capcană, viața mea din ultimii ani a fost o minciună,
Cobor de cinci ori pe noapte la nonstop să-mi cumpăr țigări
Pentru că eu beau și fumez și nu mint.

Spaime de sute de ani cățărându-se pe ziduri ca iedera,

infiltrându-se ca igrasia până în creierul moale și crud al locuitorilor tăi.
Mi-ai vrut binele, orașule, m-ai înfiat ca să mă poți supune și nenoroci.
Mi-ai promis mult și m-ai hrănit cu iluzii.
Te-ai șters cu mine la fund și eu mă întorc la tine.
Ce faci cu cerșetorii tăi, cu violatorii tăi, cu pedofilii și ucigașii tăi, orașule?
Ce te faci cu copiii din canale, cu păpușile lor tăvălite printre seringi?
Cu copiii despicați, ciuruiți, asasinați, ce te faci?
Te faci că nu știi, că nu-ți pasă, te faci că „se-ntâmplă”.
Știu ce te faci, dar cu piepturile și piciorușele lor, cu degețelele și buzele lor,
care înainte vorbeau, cu dragostea, inocența și neputința lor ce te faci?
Cele mai luminoase povești despre tine, orașule, sunt cele invizibile,
cele în care copiii nu se mai nasc, și oamenii tăi puternici conduc mașini de lux
și vorbesc despre bani și despre faptul că doar 5% dintre femeile care fac avort
simt regret
și că, probabil, restul de 95% în momentul acesta sunt la terase,
beau cafea și se simt nemaipomenit de frumoase.
Te disprețuiesc, orașule, pe tine, oamenii tăi puternici și femeile tale frumoase,
dar mă întorc la tine.
Și tu, recunoaște, mă disprețuiești, m-ai înfometat și m-ai înjosit,
mi-ai vrut binele, m-ai adăugat faunei tale pentru extravaganța mea,
care nu-ți folosea la nimic.
Și apoi mi-ai inundat creierul cu zoaiele tale, până la comă.
Dar iată, mă întorc la tine, orașule, și, deși tu nu dormi niciodată,
ca să îți tai beregata o să te înjunghii în spate, o să îți spintec ficatul,
o să cazi și o să te lovesc cu bocancul,
să simt cum îți trece la propriu prin gură.
Să-ți văd maxilarul atârnând și limba ta spurcată,
carne moartă îmbibată de sânge și fragmente de dinți.
Apoi vom petrece și vom benchetui.

Magda URSACHE
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Trofeul singurătății

Singurătatea necesară pentru a trage la galera unui
roman; singurătatea ca apărare de mediul ostil; singurătatea ca gheară în gât pe timp de boală. Pe culmile
disperării, Cioran: „Singura surpriză a singurătății este
moartea” și asta după ce guști, tot în formularea lui,
„aromele singurătății”.
Prietenul, bunul nostru prieten, urcat, cum ar spune Petru Ursache, „din înaltul de jos în înaltul de sus”,
le-a încercat pe toate. Singurătatea, ca sindrom sau
medicație, nu l-a izbăvit. A plecat cum a trăit, ca și Petru
al meu: împăcat și tare.
Am fost primul cititor al ultimei sale cărți (așa cum
a ținut să precizeze în dedicație), Sindromul Robinson,
Polirom, 2014. O carte despre singurătate și bătrânețe,
singurătate și moarte sau, pur și simplu, despre singurătate. A putut s-o scrie pentru că a fost fundamental
singuratic. Perfect singur.
Da, Mareș a câștigat trofeul singurătății.
„Ave, Magda!”
Cât îmi lipsește salutul lui, cât îmi lipsesc lungile noastre conversații: „Tema mare, asta-i important, nu fleacurile cotidianului.” Ca și el, cred în tema mare (tema
singurătății este una), în teme cu grad mare de risc, în
roman de clasă, clasic.
Dar de ce aș scrie toate astea la trecut, când dialogăm
și acum?
- Dragă Radu Mareș, ești un aristos. Personajul cel
mai singur dintre toate personajele tale ești tu însuți.
Ezit între două titluri pentru notațiile mele: Scriitorul,
singur și Trofeul singurătății. Care ar fi mai potrivit?
Pariul singurătății polifonice l-ai câștigat.
- Câte soiuri de singuratici există, Magda?
- Cei depistați de mine numai în romanul tău Deplasarea spre roșu sunt singuraticul melancolic, singuraticul îndrăgostit, singuraticul disperat, singuraticul în depresie. Ce subiect e mai tulburător decât singurătatea?
Singurătatea prietenoasă, dar și singurătatea glacială,
cu lumina stinsă, insomniacă, nemângâiată, singurătatea înfricoșată de boală și de moarte.
Atunci nu știam că el însuși era colosal de vulnerabil
la boală și la moarte. Colosal era vocabula sa, des repetată, aproape tic verbal, sunând ca un fel de clopoțel. Pe
celălalt cuvânt favorit, formidabil, îl așteptam să vină
în dialogurile noastre. Și venea. Câteodată chiar despre
un text al meu care-i plăcuse. Trebuie spus însă că Radu
Mareș era foarte atent la cuvânt. E meserie asta. În proza lui, orice cuvânt e greu de înlocuit. Încercați. Eu n-am
putut.
Mareș și-a oferit mereu capul pe tava criticii. Și-a asumat cu orgoliu eticheta de „expirat”. Mă pricep să scriu
despre Mareș expiratul, pentru că mă las și eu provocată de etichetarea asta. La fel ca prietenul meu, nu cred
că ideea națională e caducă. Și nu suntem nici șovini,
nici nedemocrați dacă apărăm stilul etnic românesc.
- Ave, Magda! Eu prefer trăirea de gradul 1, nu 2.
Vreau de la Proust carne și sânge realistice, cu rost artistic. Adieu, Marcel!
L-am contrazis.
- Vrei de la Proust război și sânge, ca de la Tolstoi? Nu
curge sânge ca-n Război și pace, așa este. Nu-i sânge, ci
o otravă dulce, cu gust de madlenă. E fleac să conservi
„puțin timp în stare pură”? Pe mine, Proust mă prinde
de la primele fraze ca o muzică fină – poate și pentru că
sunt cititoare de poezie – îl ador.
A revenit cu părerile lui Céline despre Proust, prea
dure să le trec aici.
- Nu te urmez deloc. Céline apasă prea mult pe pederastie, eu o trec cu vederea. De ce-l vezi pe Proust numai
la umbra bărbaților în floare?
- Culmea e că admiratorii lui Proust (Camil, Adameșteanca) nu scriu deloc ca Proust.
- Dar Anton Holban? Ții minte cum l-a pus pe motănelul Ahmed să doarmă cu capul pe Albertine disparue numai ca să aducă vorba despre Proust? Să știi că
tu poți și asta: să scrii ca Proust. Îți dau citate din tine
care te contrazic. Tai, croiești materialul, dar când vrei
să brodezi, brodezi precis și poetic. Constantin Cubleșan
ți-a pus bine diagnosticul (cf. cronica din „Bucureștiul
literar și artistic”, 5-6, mai-iunie, 2014).Vorbea acolo de
descriere în „infradetaliu” plus sensiblerie. Știi ceva? Te
prefaci, Radu Mareș. Să nu-mi spui că lingura lovită de
farfurie nu-ți induce decât un zgomot, atâta tot. Ba îți
aduce o senzație rară. La un scriitor profesionist, niciun
detaliu nu este nesemnificativ. Contează dozajul. La tine
este „milimetric”.
În vremea acestui dialog, Mareș, în „Discobolul”, dar
și în „Asymetria”, vedea în „condiția postmodernității”
nimic altceva decât „noul realism socialist” redivivus.
Nu spun că nu avea dreptate. Spun doar - și o tot repet
- că nu toți optzeciștii sunt postmoderniști. Mai sunt și
optzeciști independenți. După cum douămiiștii nu sunt
toți minimaliști, postmoraliști, apocaliptici, nu toți refuză livrescul cu înaintași cu tot și zic da scatologicului.
Autori mari fără feed-back? Greu.

Cum nebănuite sunt potecile narative, căile ficțiunii,
Mareș surprinde mereu. Vrea să fie echivoc, ambiguu
(deține câteva feluri de ambiguitate, chiar șapte) și este;
vrea să spună neted ce are de spus – o face. Și nu-i simplu
să scrii simplu. Mereu reușește ce-și propune. În lista lui
Mareș încap și Preda cu Moromeții, și Barbu cu Groapa,
dar și Dumnezeu s-a născut în exil, Luntrea lui Caron,
Zahei orbul, Noaptea de sânziene, roman ratat după
marea critică, Bietul Ioanide, ratat după I.B. Lefter, lângă Cronica de familie, apropiere riscantă, în opinia mea,
pentru autorul ei, Petru Dumitriu. Am discutat cu Mareș
despre două feluri de scriitură opuse: Ora 25 de Constantin Virgil Gheorghiu și Le parreseux de Constantin
Amăriuței, dar mai ales despre Goma Goma Goma. Am
ajuns de la Balzac, recitit la greu (o sută de bucăți) de
Radu, și la Fram, ursul polar, și la Toate pânzele sus.
Deși își administra grijuliu, ca să nu spun chivernisea,

singurătatea, Radu Mareș a găsit mereu și mereu timp
să mă sune după cel mai greu moment al vieții mele: plecarea Bătrânului. În Ursăcheștii (text folosit de mine ca
prefață la Noi vrem cuvânt! sau alte feluri de cenzură,
Eikon, 2015), Mareș narează începutul prieteniei noastre la o cină festivă, după un simpozion despre scriitor și
carte, organizat de Adrian Alui Gheorghe, cu pricepere
mare în a crea evenimente literare. La un vin colosal,
ne-am recunoscut la prima vedere „nedușmani”. Cazul
meu, eliminarea din presă, „de o atrocitate aproape suprarealistă”, l-a obsedat. Îmi cerea mereu amănunte
despre excludere și i-am dat destule. Pe mine și pe Petru
ne vedea „strânși în doi ca degetele unui pumn, dar și
ca țepii ariciului.” Solidaritate în succese văzuse, nu și
„solidaritate la greu, umăr la umăr, dovedită infisurabilă pe termen lung și când nu e în zare nicio speranță.
Când însă soarta te strânge în clește și curge sângele
abstract al intelectualului, al artistului, - am studiat și
asta - e rareori că sentimentele ce leagă un cuplu durează, rezistă. Mă uitam la ei când ne întâlneam, văzându-i
mereu cu aceeași uluitoare poftă de muncă, fiecare cu
un milion de proiecte, ca la a șaptea minune. Recunosc:
nu se poate să nu-i invidiezi în secret...!” Lui Petru i-a
făcut un veritabil portret de cărturar în mediu ostil, fără
vocația compromisului, „din categoria celor care dacă
îi lași în bibliotecă cu creion și hârtie nu le mai trebuie
nimic.” Și încă: „El, savantul, nu făcea caz de statutul
său, dar îi simțeai tu, ca radiația corpului încins, dacă nu
erai nesimțit și te comportai ca atare”. Între el și „clovnii
literatori” era „linia insesizabil de subțire, dacă știai să
privești, imprescriptibilă”.
„Ave, Magda!”. Subiect: generația noastră, care a cunoscut ce a pătimit „opera care nu servește”. Cui? Liniei
partidului unic. Acum, ideologiei political correctness.
Ne confruntăm cu cenzura-dresură? Da. E în trend să
scrii contra marilor spirite, Eliade, Cioran, Noica, Bernea, Țuțea, nu mai vorbesc de Gyr și de Crainic, nu mai
vorbesc de H.H. Stahl, Petru Comarnescu sau despre
iconari: Traian Brăileanu și Mircea Streinul. N-am mai
apucat să-i trimit cartea mea, Ridică-te, Gyr, ridică-te,
Crainic, dar i-am spus de titlul dăruit mie de Petru Ursache, pe patul clinicii cardio.
- Colosal titlu, Magda.
Leninstalinii, cum le spune Mircea Coloșenco, nu
contenesc să-i nege pe martirii închisorilor comuniste,
ca exponențialul Mircea Vulcănescu. Pe Mareș l-a de-
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ranjat uluitoarea anamorfoză făcută continuu de verzii
ecologiști, foști roșii, și de fiii lor, vladleninii și ilicii,
martirilor închisorilor comuniste, declarați la hurtă
fasciști. Cred că, după ce a citit în „Fufa” (titlu-șoc de
tabloid) sau așa ceva că „națiunea adună oameni fără
scaun la cap, zărghiți”, s- a decis să scrie Când ne vom
întoarce (Limes, Cluj Napoca, 2010). Un must read. O
capodoperă. Carte de literatură mare, de Nobel.
Este un „Nu ne răzbunați!” vulcănescian în toate paginile romanului, dar și voința de a se dedica neamului.
Gavril, supranumit Domnișorul, venit de la Cernăuți
într-un sat de pe malul românesc al Nistrului, deține
un formidabil spirit de sacrificiu. Este, în Când ne vom
întoarce, și o poveste de dragoste , iar Mareș a știut că
marile povești de dragoste sunt tragice.
- Magda, nu cumva e prea multă etnologie în roman?
- Deloc. Nunta Parscuței tinde spre un manual de datini in nuce, dar nu, dozajul tău e „milimetric.”
Radu Mareș bineștia că romanul începe când se termină documentarea, observațiile autorului despre istorie,
mentalități, politică etc. Eu nu dețin tehnica lui: eșuez
în inserturi.
Am discutat mult despre hybris. Și Hitler, și Stalin au
fost atinși de hybris. Zelea-Codreanu și el, dar hybrisul
lui Carol II e și mai urât, ca să nu pomenim de hybrisul lui
Ceaușescu, cultivat de lăudători. Preotul Moța nu, nu-i
deloc atins de boala asta. Am comentat spusele lui, citate
de Noica: „Avem cu toții cea mai formidabilă dinamită,
cel mai irezistibil instrument de luptă, mai puternic decât tunurile și mitralierele; este propria noastră cenușă.”
Și sunt periculoși morții lor: strigă mereu Prezent, Prezent, Prezent. Nici vorbă de hybris la Domnișorul, de
orgoliu gonflat, narcisism, preaplinul sinelui. Își dorește
o Bucovină ca soarele de pe cer. Și ce utopie luminată e
asta! Gavril M., om tenace, demn, auster, curat moralcivic, construiește în sat și reconstruiește biserica voevodului Ștefan, arsă de ruși. Este ucis (romanul crește
din realitatea istorică a anilor 30-40), pentru că deranja
frăția teandrică, solidaritatea mistică. I-a venit de hac
glonțul: „Ucide păstorul și turma se va risipi.” Katria
simte moartea omului ei, vine pe calul negru, în rochie
albă, cu pușca retezată. Moare și ea, dar trage prima, intrând în timpul etern al morții sacrificiale.
De ce e atât de blamat Eliade, văzut prin dioptrii de
miopi, ca să nu spun prin creiere tembele (vorba lui Arghezi : „Ferește-mă. Doamne, de interpreți!”)? Pentru
că a sperat în reacția Grund-ului la oribila „eliberare”,
cea de la 23 august 1944, cu granițe încuiate și cu „reeducare” în gherle. Atunci, tradiția a fost cel mai mare
pericol pentru ocupanți. Acum, e cel mai mare pericol
pentru globalizanți.O vor stârpită din rădăcini. Și de ce
deranjează elogiul „virilității”, când România e atinsă de
maladia nepăsării? Cred că Mișcarea legionară e tema
cea mai grea pentru istorici, dar și pentru ficționari,
pentru că acolo s-au amestecat atâtea neadevăruri cu
adevăruri.
Se repetă elevilor că geniul național nu există și, pe
cale de consecință, sunt loviți în fel și chip rezistenții
întru apărarea „celulei românești”. Și-i dau dreptate lui
Th. Codreanu: adevăratul discipol al Școlii de la Păltiniș
este Ioan-Aurel Pop, de unde și contrele de tot soiul. Iar
detractorii săi nu sunt deloc detașați, dimpotrivă, nu
ezită să-l transforme pe Nu în Da, privitor la un așa-zis
angajament cu Securitatea.
Ce ne enerva deopotrivă pe Radu Mareș și pe mine era
cultivarea ideii că românii vin dintr-o patrie îngustă și
dintr-o limbă la fel de îngustă, așadar n-ar avea nicio
șansă. Dar Joyce n-a pornit dintr-o patrie îngustă? Și
câte alte exemple nu se pot da. Eram amândoi de acord
că nici calitățile, nici defectele n-au vârstă; că nici nu
există literatură de țară mare și de țară mică, de Center
ori de Limes. Slobozeanul Șerban Codrin scrie poezie înaltă, la fel Paul Aretzu, din Caracal. Schenk scrie de pe
Rin, Aurel Dumitrașcu de pe Bistrița. Parantetic spus,
scrie și acum, grație prietenului său Adrian Alui Gheorghe.
Da, întorceam Lupercalia noastră literară pe toate
fețele. Cei care ar trebui să fie opozanții guvernanților,
rămași la fel de diplomatici și dilematici ca-n comunism;
fostul activist devenit anticomunist; meritocrații care
se lasă depersonalizați de puterea politică. Se folosește
firul lung și firul scurt, ca să se dea direcții revistelor.
Pe ordinea de zi: campania contra Goma; aneantizarea
Istoriei lui Călinescu versus ediția completă Lovinescu;
semnături contra catedralei, precedate de campania
contra „fundamentaliștilor” ortodocși.
Și ce de rostogoliri fac turtele ideologice! După ce
au exploatat ortodoxia, au trecut la catolicism; după
ce l- au tămâiat pe Ceaușescu, au trecut la colindatul
președinților, de la Ilici la Iohannis. Mai greu le-ar fi fost
să treacă pe la sediile partidelor, că-s prea multe.
După versiunea totalitară, a venit versiunea globalizatoare. Îi aveam în vedere pe totalizatori și totalizați,
pe foștii informatori cu cruce cât mai vizibilă la gât, pe
egoprozacii „în carență de mesaj” (formulare Mareș), pe
autorii de literatură sexizată. E sintagma lui). Un prozator bun n-are nevoie de proptea porno ori scato.
Radu Mareș a renunțat la treburile de editor. Geaba
visezi la perpetuare editorială când n-ai nici bani, nici
sponsori. A renunțat și la presa cotidiană, scăpând de ea
ca Ulisse de Ciclop. Ne plăceau ziarele de format mare:
broadsheet, serioase. S-au cam dus. Mareș a rămas pe
„Acolada” și pe „Discobolul”. La scriscitit.
A venit, la urmă, Sindromul Robinson (Polirom,
2014), la care voi reveni.
Ave, Radu Mareș! Carte mare(ș). Carte grea.

şcoala de poezie

Emilia Amariei
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Topindu-mă-ncet, ca un cântec ușor,
Privesc, mă închin, mă uimesc, mă-nfior
Și tot mai suspin, mai tânjesc, mai oftez.
Nu știu, mă topesc? Mă strecor? Mă botez?
Sau caut filonul din cosmicul dans,
Să-i prind armonia, să-l prind în balans…
Doar muzica știe procesul deplin
Și-n fața minunilor ei mă înclin,
Mă tulbur, mă bucur, scântei răscolesc,
Iar focul se-aprinde. Mă ard… mă topesc…

Vis
Absorb în trup miresmele luminii,
Mă-mpreunez cu liniștea din vid,
Mă dispersez în cercuri și în linii,
Trecând cu limbi de foc prin orice zid,

Duminici pentagonale
Ce duminici reci, pentagonale,
Ce neregulate zile vin,
Toate-n colțuri nefuncționale,
Toate îmbibate cu venin.

Sunt parte din întregul fără maluri
Și niciun sine-n sine nu m-a-nchis,
Dar când să trec prin ultime portaluri,
Un fulger sacru m-a trezit din vis.

Dau și-n tine ploile de vară?
Palmele destinului le simți?
Bântuie o molimă pe-afară,
Iar prin mine trec fiori cu zimți.

N-am vrut...

Uite, mor și prunii și cireșii,
S-au pornit invazii de păduchi,
Ne pândesc din țepii lor măceșii
Și ne-aduc sfârșitul niște puchi.
Ce duminici pale, mohorâte,
Stau ca niște clopote pe noi!
Suprimând aceste vremi urâte,
Vreau să vină viața înapoi.
Cer deplinătății să ne-abunde,
Cer desăvârșirii drum deschis,
Invocând iubirile rotunde,
Să acced tărâmul interzis.

Doar muzica
Mă voi topi între notele calde
Ale unei sublime, cerești serenade,
Voi fi ca o lacrimă-n crinul din vale,
Voi curge adesea pe urmele tale…
Mă ard, mă topesc... mă dizolvă... mă curge
Iar viața din mine se scurge
Pe iarbă, pe flori, pe luceferi, pe lună,
Iar note prin cerul cel gri descompună
Tăcerea cea lungă, nebună,
Pentru că eu... mă voi topi astă seară
Ca lumânarea de ceară
La focul aprins din fitilul tăcerii,
La focul cel viu al plăcerii…
Mă voi topi... simt cum carnea ușoară
Desprinsă de oasele-mi... zboară,
Se sparge coconul de fier și betoane,
De parcă-l zdrobesc camioane,
Și văd cum fiorul din mine-i lumină,
Cum ies diamante din mină,
Iar Schubert… mă prinde de mână...
Mă scutur de mine, mă duc, mă ascund,
Să nu mă mai tragă durerea, la fund.
Firescul din toate ce sunt împrejur
Să nu mi se-ntoarcă… îl jur!
Să pot răsări după multe furtuni
Din patimi, din dor și cărbuni,
Voi scrie pe boltă cu note de vals,
Spre-a șterge trecutul cel fals.
Mă voi topi... voi luci… voi iubi,
Ca lava fierbinte voi fi!
Cu patima strânsă în mine de-un veac,
Cu Strauss, cu Schubert, cu Bach...
Pe stânca topită a gândului meu,
Ia chip, lăcrimând, ca un cer, Dumnezeu,
Cu inima lumii în pieptu-i bătând,
Cu tot universul în El, tremurând,
Cu focul, cu apa, cu stâncile-n piept,
Cu visele cele pe care le-aștept,
Cu valul ce poartă oceanele-n zbor,
Cu zarea cea scursă pe ape de dor…

Aurelian Sârbu

Dizolv în irizări necunoscutul,
Difuză, ca un spectru dilatat
Și simt vibrând în aer începutul
Din cripticele cuante eclatat.
Urmând cărarea anticelor matimi,
Materia se-ntoarce-n matca ei,
Prin inima tărâmului de patimi
Și carnea lumii... căutând temei...

Cum n-aș vrea o zi perfect rotundă,
Să mă joc prin ea ca printr-un cerc,
Doar că unghiul ascuțit abundă
Și îmi vine greu să mai încerc.
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N-am vrut să te-ajung, clipă goală,
N-am vrut să trăiesc acest timp
Cu vieți năclăite în smoală
Și cazne-ntr-al lumii răstimp.
Voiam să-mi rămână povestea
Știută demult, de copil,
Dar aflu năucă de vestea
Că stăm pe grămezi de trotil,
Că viața în comă se zbate,
Ținută-n perfuzii de vis
Și cine mai poate combate,
Când ultimul țel ne-au ucis.
Atât de străin mi-e prezentul,
În el nu mă simt ancorat
Și-apoi am mereu sentimentul
Că timpul prezent m-a furat.
Cer cale de trecere lină
Spre-ntinderea fără de vremi,
Cer aripi să zbor spre lumină,
Spre vectorii cosmici supremi.

Bat cuie...
Bat cuie... cât pe muchii, cât pe lângă,
Am unghii violet și răni pe mâini,
Și uneori, mă doare partea stângă
Cu drept asupra bietei mele pâini,
Bat cuie ruginite-n gardul putred
Al unui timp trecut, dar ne-ncheiat,
Bat cuie în prezentul tot mai șubred Cu mersu-mpleticit și-ncovoiat,
Bat cuie-n toate, până la scânteie,
Și-ndur scrâșnind acutele dureri,
Oricum, am cam uitat să fiu femeie,
Trudind peste puținele-mi puteri.
Bat cuie, dar cu gândul sunt departe,
Trăind povești din timpuri de demult,
Și mă ascund în filele de carte De după ele, sufletu-mi ascult,
Bat cuie-n basme, le agăț în grindă
Și cad, mă scurg de vlagă în pământ,
Boabe fierbinți încep să se desprindă
Și-mi curg peste genunchii tremurând,
Bat cuie-n cer-să leg de veșnicie
Tărâmul nesfârșitei suferinți,
Bat cuie în tăceri și-n nebunie
Și-i răstignesc în versul meu pe sfinți...

Costin Brăteanu (Brezoi)

lumina în sine

de dincolo de vreme
simt
cum noaptea-mi deschide lumina
matern
fără s-o stingă
în drum nevăzut
mă însoțesc din întuneric
copleșitoare alte lumini
mă aleg ca o pană
evadată dintr-un zbor înalt
repetat
plutind prin lumină lumina-mi ca stare

hamletiană
îmi port
mersul poticnit prin cetate

din pisc
de sus nu coboară nimeni nicicând
totul e numai urcuș
o palmă de drum
până la cer

paragină
mi-e smuls acoperișul casei
de sub ploi o fugă de nori grei
mă cufund în gândul meu
și-n vorbă neisprăvită

vreme
amorțesc
în drumul ce zăbovește
să prind ființă

cavalerii
și-au părăsit săbiile
pe masa jurământului

ce iute și moale mi-ar fi
plecarea
din împletitura mâinii cu creanga
peste fructul oprit în copt

mai ieri mi s-a stins și măscăriciul îmi joc acum de unul singur farsele
și-mi născocesc râsul în tăcere

amână toamna și culesul
îngăduie să prindă rod pomul
sădit între noi

când treci
prin dreptul porților rămase vraiște
mă vei găsi în turnul de veghe

nu-mi strivi
flacăra lângă rug

balanță
se moare în toate felurile narațiuni la voia întâmplării
despre trupul meu sfârtecat
m-am deprins
să văd prin întuneric
să tac pironit
lumina abia mi se zărește
prin ceața iubirilor interzise

fugă
te-aș cuprinde cu aripi
scurtându-ne zborul
și drumul îndărăt lenea de plutire
la cuib
sunt supus aripilor
ca o lege nălucă
sub un cer absolut
după așezarea apelor
mi-am aninat penajul la uscat
pe-o creangă-n rugină

erotica alpină
nu-mi ciunti orele
și-ngustele clipe

întruparea luminii
te-aș regăsi
dacă lumina ta sfioasă
ar face cale-ntoarsă
întrupându-se
ca o gâză naivă
mă strecor cu teamă
printre lumini amăgitoare capcanele veșnicelor nopți
doar în cuvinte
zarea ta prinde lumină neîndestulat alerg într-acolo
departele tău crește tot mai departe

erotica
- după Cântarea Cântărilor numai dacă voi găsi adăpost
în pântecul tău ispititor
numai dacă palmele mele
vor deveni căuș sânilor tăi
numai dacă-mi voi potoli setea
cu moliciunea buzelor tale
numai dacă aș fi corabie
plutind în brațele tale
într-un tangaj molatic
spre țărmuri exotice

doar cuvintele-mi lași
să dea năvală în graiul meu
și nu le pot cuprinde
în cântec și-n culori
în gândul ce mi te cheamă-n iubire

numai atunci izvorul meu va țâșni
visându-se fluviu

cu toată ființa rămasă din timp
îți înalț muntele magic
să-l iau temerar în piept
să ajung la zăpezile veșnice

ochii îmi tac
în lumina umbrei
lângă un piedestal
jefuit de statuie

sonatină
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Codruţa Perşa
Cv-urile trimise de Fritz prin e-mail erau însoţite
de fotografii. Privind chipurile, Rudi înlătură cv-urile
ce nu-l interesau şi se opri la cel al Nataliei. Scurta
biografie îi aminti unele lucruri pe care le aflase într-o
vreme de la prietenul său Roger Antip (îi spunea
mereu Roger, nu Robert), tatăl Nataliei, sau de la
mama ei, Sonia, pe când mai trăia, dar nu le dăduse
importanţă şi le uitase încă de atunci de când i-au
fost spuse. De ce ar fi ţinut minte că Natalia, după ce
a absolvit Academia de Arte, a plecat in Italia şi făcuse
masteratul la Florenţa? Apoi a stat doi ani la Paris
cu o bursă pentru studii de filologie la Sorbona. Iar
apoi la New York, unde a studiat arta contemporană.
Când s-a întors acasă, Fritz a angajat-o la muzeu:
„Hai să te adun de pe drumuri!”, a glumit în stilu-i
cunoscut, adică neîndemânatic, pentru că, se ştia,
Fritz era departe de a fi un ins grosolan. Dimpotrivă,
deşi dedat plăcerilor, acestea nu erau altele în afară de
cele culinare. Iar despre el se credea că e deseori mai
delicat decât ar trebui. Aşa că glumele-i, deşi uneori
păreau fără perdea, l-ar fi făcut să roşească de i-ar fi
spus cineva că le-ar da subînţeles... Cercetând mai
departe, până la urmă Rudi fu dezamăgit. „Biografia”
Nataliei nu-l lumina cu nimic. Să însemne aşa puţin
biografia unui om?, îşi spuse. Atunci, cotează să-i
cunoşti lumea lăuntrică. Acolo este un om el însuşi.
Pentru că viaţa trăită, întâmplările existenţei... ar
putea fi ale oricui altcuiva... Poate de aceea oamenii
ce mint şi trădează în viaţa de zi cu zi pierd cu încetul
încrederea şi dragostea tuturor celorlalţi, inclusiv a
celor ce-i iubeau nebuneşte. Pentru că nu le mai este
crezut nici adevărul vieţii lăuntrice...
Natalia participase la o singură expoziţie de pictură,
o expoziţie de grup, ceea ce însemna că o interesa mai
mult cariera de istoric al artelor. Într-o vreme, crezând-o mai plină de veleităţi artistice, se oferise să-i facă
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proza
expoziţii, dar asta dintr-o solidaritate de familie. Chiar
dacă nu era prieten la cataramă cu Robert, considera că
familia lui face parte, într-un fel, din marea sa familie.
Erau oameni apropiaţi. Dar Natalia refuzase. Rudi nu
înţelegea nici acum de ce, dar nici nu-şi bătuse capul
cu asta. Să-i organizeze, pe atunci, Nataliei, expoziţii,
era un fapt pur formal. Chiar răsuflase uşurat la refuzul
ei... Mai văzu că Natalia publicase destul de multe
articole în revistele de specialitate. Probabil îşi dorea
să intre în învăţământul universitar. Avea 28 de ani...
Ca să afle mai multe despre ea, îi tastă apoi numele
pe Google, „Natalia Antip”. Aici, situaţia era cu totul
alta. Pe mai multe bloguri, Natalia postase imagini
ale picturilor ei, desene, grafică, dar şi numeroase
poezii. În ce priveşte poeziile, deşi Rudi a citit câteva,
nu i-au spus mare lucru. Însă ştia că nu are „organ”
pentru arta cuvântului. Aşa că se abţinu să dea un
verdict. Dar apoi descoperi o confesiune de-a ei. Nu
scria poezii decât pentru a se juca. Îi plăcea, de fapt, să
scrie proză. Dar proză nu publicase nicăieri. Era oare
aceasta plăcerea ei secretă, ascunsă în intimitatea ei?
Iubea aşa mult proza, încât îi făcea parte din fiinţă şi nu
voia să-şi dezvăluie fiinţa? O proteja ca pe secretul cel
mai mare? În ce priveşte picturile, descoperi o frenezie
a culorii, care îi plăcu.
Natalia avea ceva talent.
Avea şi o tehnică destul de
bună şi Rudi descoperi,
în
substrat,
influenţa
diverşilor
profesori.
Îi
cunoştea, îi erau prieteni.
Dar descoperi şi un „ce”
(fragment
original, care îl impresionă.
Se ghicea atracţia către taina ce vrea şi nu poate căpăta
contur, taină ce dimensiona o lume aflată în spatele
realităţii. Linia nervoasă a desenelor îi plăcu şi ea.
Însă, cu adevărat, îl impresionară gravurile. Nu putea
spune că ar fi o influenţă a lui Blake şi totuşi ceva din
aerul sumbru mistic se regăsea în ele... În fine, îi era
de ajuns ce aflase. De ajuns pentru ce? Oare ce vroia
de la Natalia? Îşi putea permite să vrea ceva? De la
fiica prietenului său? Ca să nu mai pună la socoteală
diferenţa de vârstă. În mod normal, ar fi trebuit să se
uite la Natalia ca şi când i-ar fi fost fiică. Dacă ar fi avut
copii, exact de vârsta ei ar fi fost...
Zvonurile că Rudi Baraba era afemeiat conţineau
un sâmbure de adevăr. În ultimii ani, avusese, discret,
câteva amante. La început femei între 35 şi 39 de ani...
apoi mai tinere. Cu doi-trei ani în urmă, ideea de avea
o amantă mai tânără de 35 de ani i-ar fi repugnat. Dar
în ultima vreme nu mai vedea nici un impediment. Se
schimbase ceva în el?
Nu, nu el se schimbase, ci lumea din jurul său. O
revoluţie, o societate cu profil înnoit radical, un alt
mod de existenţă, alte probleme decât înainte de anul
de graţie 1989, alt mod de a vedea lucrurile... Femeile
tinere erau parcă mai atrase acum de bărbaţii maturi
decât în alte epoci. Şi datorită acestui fapt, vârsta
amantelor a tot scăzut... încât ultima sa amantă a fost
o tânără de vârsta Nataliei, pictoriţă şi ea, care studiase
câţiva ani la Paris... şi s-a întors acasă, într-un orăşel
aflat nu departe de oraşul reşedinţă de judeţ unde locuia
el, totuşi un oraş nu prea mare. Cleo, Cleo o chema...
parcă. Nu i-a dat cine ştie ce importanţă, dar se simţea
bine cu ea. În pat, lângă Cleo, avea acel impuls tineresc
ce-l măgulea. Îşi simţea potenţa, vigoarea. Relaţia lor
a fost întâmplătoare. Când Cleo s-a întors de la Paris,

părinţii ei erau plecaţi la muncă în Italia, iar prietenii,
foşti colegi de liceu, se spulberaseră în cele patru zări.
Se trezise acasă singură cuc. Bani nu avea, doar ce-i
trimitea maică-sa din când în când, neîndestulător.
Avea ambiţia să se lase de fumat, poate că mai mult
din cauza banilor decât cu gândul la sănătatea ei.
Într-o zi venise aici în oraş, la o expoziţie itinerantă
găzduită în Complexul Naţional al Artelor Plastice.
Aşa o cunoscuse Rudi. Trecând prin sala de expoziţii
spre biroul său, o zărise singură printre simeze. Nu
era o oră prea potrivită pentru a vizita expoziţii. S-a
îndreptat spre ea şi au intrat în vorbă şi a invitat-o la
o cafea pe terasa unui hotel de peste drum, unde avea
el de gând să meargă, aşa i-a spus, după ce-şi ducea
dosarele în birou... Apoi şi-au petrecut întreaga zi
împreună. Când Cleo a plecat, nu mai avea de gând
să se întoarcă. Dar Rudi a sunat-o după vreo două zile
şi-a fost, cum singur s-a apreciat, diabolic:
- Vino, am o ţigară pentru tine, i-a spus el...
Cleo n-a rezistat invitaţiei la o ţigară. Orice altă
invitaţie ar fi refuzat-o. Dar viciul ţigării este prea
înrădăcinat într-un vechi fumător ce se lasă de fumat,
ca să reziste ispitei. Şi iat-o iar în patul lui Rudi...
şi iar... şi iar... la o ţigară... Aşa constatase Rudi că
femeile tinere îl acceptă
fără reticenţe. Odinioară,
mentalitatea sa fusese
alta. Înainte de Revoluţie,
generaţiile de vârste diferite
nu prea se amestecau
între ele. Acum, totul se
schimbase. Însă când a
de roman)
văzut-o pe Natalia, nici
pomeneală de o astfel de dorinţă. Era altceva, ce nu
putea înţelege. Era iraţional să se gândească la fiica
prietenului său. Dacă ar fi fost numai diferenţa de
vârstă, iar Natalia o femeie oarecare, hai să zicem că
ar mai fi mers. Ar fi avut farmec, chiar. Deşi nu credea
că o femeie mai tânără ar fi ceva deosebit, l-ar fi atras,
poate, „performanţa”. O chestie ce ţine de orgoliul
masculin, sau, de ar fi numită mai pe şleau, de prostia
masculină... Nu înţelegea prin ce Natalia îl stârnise.
Era ceva ce l-a atras din prima clipă, de atunci de când
o auzise râzând şi apoi o văzuse apărând în cadrul
uşii, blondă, cu dinţii albi şi cu zulufi şi cu ochii de un
albastru ars. Nu se mai gândea decât la ea de atunci.
Probabil tenul... Iată, deşi un expert al culorii, tenul ei
părea la prima vedere auriu, dar era aşa doar datorită
reflexiilor părului. De fapt, era de un alb imaculat...

Natalia

Doru Tulcan, ulei pe pânză (Brezoi)

Se ridică de la computer. Dar, după ce făcu câţiva
paşi, se întoarse, pripit de un gând. Deschise din nou
imaginile cu gravurile şi aşeză alături picturile. Cum nu
avea spaţiu suficient pe ecran, le imprimă. Apoi întinse
foile scoase din imprimantă pe birou, alăturându-le.
Într-adevăr, fără ca măcar să-şi fi dat seama, mintea
lui lucrase. Descoperise ceva comun gravurilor şi
picturilor. Nu era vorba de un stil, ci de o temă care
se repeta în diverse forme. Se pare că Natalia Antip
suferea o obsesie. Obsesie artistică, obsesie poetică?
Rudi se apucă să recitească poeziile, acum cu alţi ochi.
Descoperi şi în ele acelaşi lucru. Herghelii de cai albi,
negri, roşii şi verzi în cavalcadă. Păreau să vină peste
privitor, să-l zdrobească. Şi această obsesie căpăta
câteva variaţiuni. În loc de cai albi, apăreau uneori
ceţuri ce cutremurau pământul în alergarea lor. În
altele, apărea o ninsoare deasă, la fel de ameninţătoare.
Era şi ninsoarea tot o herghelie de cai albi. Şi, în una
dintre picturi, duruia o imensă avalanşă de zăpadă pe
coasta unui munte... Iată o temă recurentă, îşi spuse
Rudi. Caii albi, ceaţa, ninsoarea, avalanşa. Ochiul său
de artist încercat o dibuise. Şi nu-i fu greu să-i descopere
înţelesul. Era obsesia Apocalipsei. Hergheliile de cai
albi veneau să ia în alergarea lor sufletele oamenilor.
De unde, la o tânără de 28 de ani, această obsesie?
Apoi Rudi făcu o descoperire ce i se păru ciudată între
preocupările Nataliei. Legată de lumea artelor încă din
copilărie, ea ar fi trebuit nu doar să fie o artistă, ci să
şi trăiască aidoma artiştilor. Să facă şi din viaţa ei o
artă. Dar găsi că a urmat, la New York, cursurile de
psihologie. Şi îşi dădu seama repede ce o interesa,
pentru că scrisese câteva articole pe-o singură temă,
ce putea fi numită, generic, „mecanisme de apărare a
Eu-lui”. De ce o interesa pe Natalia „apărarea Eu-lui”?
Se simţea stresată? Era anxioasă? Dar artiştii rezolvă
aceste probleme prin arta lor. Să pictezi, să scrii... te
apără de fantomele psihice născute de existenţa ta
în societatea ce asaltează oamenii cu diferite nivele
de stress. Apoi îşi aminti mărturisirea ei de pe terasa
restaurantului, când au băut pentru prima dată o cafea
împreună: struţul rănit, inima nefermecată... dorinţe
refulate ce te duc la psihastenie, jinduiri ce nu-şi găsesc
liman, un dor de împlinire prin iubire neîmplinit... şi
rămâi o sumă de potenţe ratate, de frustrări, de vise
ucise. Poate de aceea scria poezii, de aceea picta... însă
nu a găsit în aceste arte dezlegarea, nu a găsit în ele
poarta trecerii într-o altă dimensiune.
Imaginaţia nu s-a descătuşat pentru a crea o lume
în care să se cufunde ca într-un ocean aflat dincolo
de conflictele existenţei... Da, Natalia chiar i-a dat de
înţeles că aceste arte n-au satisfăcut-o, dar că iubeşte
proza... Însă a scris vreodată proză? Se pare că nu.
Poate că o păstra ca pe o rezervă, nu voia să se atingă
de ea decât în cel mai prielnic moment... la apogeul
alienării, pentru ca bătălia să fie decisivă: ori eşti
înfrânt, ori obţii victoria definitivă.

Sunt fiul omului

Poet, scriitor, dramaturg, editor si profesor. S-a
născut în 1953 la Budapesta, unde trăiește si astăzi.
Conduce studioul și editura Hungarovox. A publicat
peste douăzeci de cărți: poezii, scrieri în proză, eseuri,
studii, interviuri, librete de operă.

Sunt fiul omului,
multe semne pe faţă am,
cărări înşelătoare m-au purtat
la acea pâlnie de uragan.

Te salut, hoinar convertit,
fiind acasă în natură,
rămâi tânăr de acuma:
îmbătrânire prematură!

Kaiser László

„El îmbrățișează tradiția urlătoare și minunată a lirei maghiare. Dar are și efectul ermeticismului italian:
anumite poezii scurte amintesc de miniaturile profund
grave ale lui Ungaretti.”
Ferenc Baranyi

Întoarcerea din iad
îmi modelează chipul sever,
ajungând stăpân pe sine,
numai şoptind vorbesc de ieri.

„Un creator de sinteză este modul în care exprimă în
spiritul totalității lirice intense toate grijile, necazurile,
amărăciunea, mânia, temerile epocii noastre, pline de
contradicții și conflicte, neliniștite de existență - frică speranță, iubire, dorință de răscumpărare.”
Imre Madarász

Peisaje
În această zonă mai există ruşine
şi există mândrie
poţi greşi fără consecinţe
dar dincolo:
panglică de sosire
pe stema provinciei
şi nu există ruşine acolo
iar mândria e falsă
greşeala în acel loc
a devenit păcatul învinşilor
iar victoria are preţ:
panglică pe stema provinciei.

„În realitate, el aude împușcături de tunuri și zgomotul și baterea refugiaților. Are cineva care ascultă
inima umană? Îmi amintesc numele unui vechi poet,
Paul Claudel, care a scris: „Nu există nimic mai puternic decât iubirea.” Acest sentiment pozitiv este mesajul lui László Kaiser și reverberația poeziilor sale. Este
pentru vârsta noastră, un mesaj adresat nouă. “
László Rónay

Prezentare și traducere:
Balázs F. Attila
Tace deocamdată, dar e dur.
Nu ştiu: cine va sufla în trombon,
îngerul ori demonul?

Dacă mă alungă
Dacă mă alungă Domnul
La diavol ajung
Dacă mă alungă Diavolul
La Dumnezeu ajung.

Foaie din jurnal

Nu-mi datorezi nimic
Îţi ascult cuvintele cu miros de vin
până când îmi spui ce te doare
Te ridic de eşti întins pe pământ
dacă ai casă te conduc,
dacă nu poţi să dormi la mine
stau de veghe
dacă nu te aşteaptă nimeni,
poţi să stai la mine
te invit dimineaţa
la un pahar de băutură
Şi nu-mi rămâi dator,
cu banii pe care ţi-i dau
pentru medicamente.
Nu-mi datorezi nimic.

Mi-a fost foame, mi-a fost sete,
Am fost miel, am fost lup.

Teamă
Paşii se răsucesc în jurul meu:
Cineva merge întruna în jur.

După prăbuşire,
de liniştea tăcerii
salvează-mă, Doamne!

Îmi deschid toate uşile
Îmi deschid toate uşile,
nu mai sunt bariere,
copiii trec prin perete,
şi îngeri şi buldozere.

Eram miel în piele de lup,
Eram lup în piele de miel.

Monolog
Doamne, dă-mi mama înapoi,
dă-mi mama înapoi,
Te iert, că ai luat-o,
dar dă-mi-o înapoi, Doamne!

Invocare

Într-o mână zilele,
în cealaltă nopţile.
Ce fel de moară le macină?
Cine le frământă împreună?
Ar putea fi a ta
lumea imaculată?

Mânia dezlănţuită
să nu-i atingă pe alţii
ajută-mă, Doamne!

Aveam o foame de blândeţe,
Eram însetat de sângele cald.

Te iert pentru suferinţa ei,
că trupul ei de cancer a fost mestecat,
dacă-mi dai înapoi mama, Doamne,
Te eliberez de păcat!

Poate fi a ta?

După prăbuşire,
de liniştea tăcerii
salvează-mă, Doamne!
Să nu împart necazul meu
altora,
ajută-mă, Doamne!
Pacea celulelor mele uzate
să nu o caut în blestem
ajută-mă, Doamne!

Îmi deschid toate uşile,
calea este liberă, îmi spui,
ultimul mâner al uşii e
a irosirii sau a Domnului.

Crăciunul cu tine
Pentru Helga
Crăciun în sfârşit cu tine,
din veci şi pentru totdeauna,
anul nou îl încep cu tine:
salutul meu e bâlbâiala.
Întunericul se îneacă în lumini,
zilele zgomotoase în sărbătoare.
Ţine-mă strâns cum în iesle,
femeia pruncul sfânt ţine!
Al tău e prezentul şi viitorul meu,
a ta să fie umbra trecutului meu –
mândru să se închine mereu,
trei regi ai sufletului meu.

Sufletul
dansează în leagăn

Niels Hav
Niels Hav e un poet „cu normă întreagă” şi un prozator care trăiește la
Copenhaga. În engleză, a publicat We
Are Here. În Danemarca lui natală,
este autorul a şapte culegeri de poezie şi a trei cărţi de proză scurtă, iar în
limba spaniolă a publicat volumele Las
mujeres casadas de Copenhague şi
Cuando me volví ciego. Opera sa a fost
tradusă în mai multe limbi: spaniolă,
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Dacă este adevărat că sufletul
se naşte bătrîn
şi în timpul vieţii reîntinereşte
atunci tu şi cu mine împreună suntem
mai bătrîni şi mai tineri.
O astfel de fuziune este periculoasă.
Să fim cinstiţi: în fiecare zi
trăim cu Destinul,
ca oamenii care trăiesc într-o deltă
străbătută de maree şi de inundaţii.
Luna le este familiară;
trăim în ea.
Inima bate liber, sufletul
dansează în leagăn.

italiană, germană, portugheză, arabă,
engleză, română, turcă şi chineză. A
publicat poezie şi proză în numeroase reviste literare între care The Literary Review, Ecotone, Exile, The Los
Angeles Review şi PRISM International. Destinul său poetic l-a purtat prin
Europa, Africa, Asia şi prin cele două
Americi, unde a cules numeroase premii internaționale.

fără ajutor. Ce mai faci?, spune.
Îi povestesc totul, toate proiectele,
încercările eșuate. În cealaltă cameră,
se văd șaptesprezece facturi pe panoul
de afișaj. Dă-le dracului, zice. Oricum
nu scapi de ele! Surîde: ani în şir
m-am supus unei discipline de iad,
petreceam nopţi fără somn cugetînd
…ca să devin un om de bine…
Asta e important! Îi propun o ţigară,
dar acolo s-a lăsat se fumat.
Afară, soarele incendiază
acoperişuri şi hornuri, în josul străzii,
gunoierii strigă între ei şi fac un zgomot
asurzitor. Tata se ridică şi merge
să-i privească de la fereastră. Ăştia
chiar au ce să facă, de asta e nevoie.

Tata vine în vizită

Epigramă

Tatăl meu mort mă vizitează
şi se aşază, ca înainte, pe scaunul său,
cel pe care eu l-am moştenit.
Ei, Niels!, îmi spune.
E brunet şi solid, iar părul îi străluceşte
ca lacul negru. Odinioară, trambala
pietrele tombale ale altora
cu levierul său din fier vechi
şi cu căruţul. Eu îl ajutam.
Ei bine, acum şi-a purtat-o pe a sa,

Poți să-ți petreci o viață întreagă
în tovărășia cuvintelor
fără să-l găsești pe cel bun.
Ca un sărman pește
învelit în ziare ungurești:
întîi de toate e mort.
În plus, nu înțelege maghiara.

Traducere: Valeriu Stancu
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cu ochi mici și verzi ca două mărgele, întotdeauna cu
zâmbetul pe buze și tare împăciuitoare, se desprinse
din grup și se apropie de el, șoptindu-i la ureche:
- Nicușor, darul este de la Moș Nicolae! Te roagă să-l
ierți, fiindcă n-a reușit să ajungă până la casa ta, nici
la mine n-a ajuns, dar l-am întâlnit pe cărarea ce duce

l-am urmărit! Știu, știu când a venit, atunci când m-am
așezat pe pat, iar lacrimile mi-au încețoșat privirea, o
clipă de neatenție și Moșul cel bun mi-a luat-o înainte!
Și câte n-aș fi avut să-i spun…
- Oare ce i-ai fi spus tu lui Moș Nicolae, dragul meu?
întrebă mama cu voce blajină.
- I-aș fi spus că îi port numele cu cinste și că am
o mamă minunată, pe care o văd uneori obosită,
dar niciodată tristă, și să mă ierte dacă l-am judecat
greșit!
Mama se apropie de el, observând lumina așezată
pe chipul copilului ei. Fericirea lui o făcu să uite orele
muncite peste norma de lucru, să șteargă nopțile de
nesomn, noianul de gânduri și enorma grijă pentru
farfuria cu mâncare ce avea s-o așeze a doua zi pe
masă. Sărutul ei cald atinse fruntea senină a copilului
și rămase câteva clipe într-o îmbrățișare miraculoasă,
cum numai o mamă știe să o dăruiască.
- Mamă, uite, uite ce-am găsit printre dulciuri, o
bucată de nuga, e preferata dumitale, nu?! Știam eu că
și tu ești pe lista moșului…
Femeia întoarse privirea spre ușă, zâmbi și-și șterse
cu băgare de seamă lacrima de bucurie revărsată din
adâncul sufletului. Fracțiune de secundă, imaginea
fratelui său, acum departe de țară, îi trecu prin fața
ochilor, fiindcă doar el, când se întorcea acasă, de oriunde ar fi fost, îi aducea în dar o bucată de nuga.
- Cum le știe Moș Nicolae pe toate, măi Nicușor! rosti mama, strângându-și copilul la piept.
Băiatul se smulse din brațele mamei, deschise ușa
casei și strigă din toate puterile:
- Moș Nicoale, Moș Nicolae, îți mulțumesc și iartămi gândul cum că m-ai fi uitat! Te iubesc, Moș Nicolae,
și… nu uita că anul viitor te aștept din nou! Ura-uraura! Câte daruri ne-a adus Moșul nostru drag!
Pentru o secundă, băiatul închise ușa, apoi o redeschise strigând și mai tare:
- Moș Nicolae, să știi că pot fi și eu unul dintre
mesagerii tăi, în caz că vei avea nevoie, am crescut,
sunt mare acum, am opt ani, nu glumă!
Târziu, când stelele îmbrăcaseră deja bolta cerească,
Nicușor dormea liniștit și, din când în când, pe chipul
său apărea câte un zâmbet, semn că îngerul păzitor îi
era aproape, iar Moș Nicolae îi auzise strigătul.

Moș Nicolae

Angela Burtea
E Ajun de Moș Nicolae. Seara coboară pe furiș,
aruncându-și mantia cenușie peste satul de la marginea pădurii. Una câte una, luminițele cerului se aprind,
iar bolta cerească se desfată în mirajul artificiilor, împrumutând Pământului din strălucirea sa.
Umbrele caselor se zăresc anevoie, întunericul
se întinde ca o pânză de păianjen, iar Nicușor nu-și
dezlipește nasul de pe sticla ferestrei, sperând ca Moșul
să treacă și pe la el. Mai trecuse o dată, doar o dată, cu
vreo trei ani în urmă, pe vremea când era la grădiniță.
Acolo găsise darul, așezat deasupra pantofiorilor de
interior, pe care îi lăsa de fiecare dată în partea de jos a
dulapului său, după ce termina programul.
Într-o punguliță, pe care era desenat chipul fericit
al unui copil, se răsfățau o mașinuță și-o punguliță cu
bomboane, învelite în staniol de toate culorile, plus
două banane și trei portocale. Acasă n-apucase Moșul
să vină, doar la grădiniță.
Deși trecuseră trei ani, n-a uitat o clipă bucuria
acelei dimineți, amintindu-și cum i se cânta La mulți
ani, timp în care el, desculț încă, așeza pe măsuță darul
descoperit.
Nedumerit, se întreba de ce i se acorda atâta atenție,
de ce toți colegii deveniseră atât de prietenoși și de ce
îi urmăreau, pas cu pas, mișcările. Îi privea pe furiș
și, la îndemnul lor, scotea la suprafață darurile aflate
în punguliță. Se părea că, dintre toți, doar cu el fusese
Moș Nicolae atât de generos și nu înțelegea misterul.
Oare ce se întâmplase?
Văzându-i nedumerirea, Măriuca, o fetiță zglobie,

la moara satului. Mi-a spus că n-a uitat niciun copil,
să știi că avea în mână o listă lungă, dar o parte din
mesagerii lui s-au rătăcit, încurcând adresele. Bucuros
de întâlnire, Moșul m-a rugat pe mine să-l ajut și…
nici nu știi cât de fericită am fost!
Auzi, să devin eu mesagera lui Moș Nicolae, iar când
am auzit că darul trebuie să ajungă la tine, bucuria a
crescut ca pâinea scoasă din cuptorul bunicii și… să știi
că e mare și pufoasă pâinea bunicii, nu glumă!
Măriuca întinse mâinile spre băiat, le așeză pe umerii
lui și-ntrebă mirată:
- De ce plângi, Nicușor?
- Nu plâng! încercă el să se salveze. Credeam că Moș
Nicolae m-a uitat… Mulțumesc, Măriucă!
Fără a mai rosti un cuvânt, fetița îl îmbrățișă și le
zâmbi complicitar celorlalți colegi.
Acum, Nicușor este deja școlar, iar Moșul nici chip
să apară. Sătul de-atâta așteptare și tot mai trist, se
îndepărtă de fereastră și se așeză pe marginea patului.
Cu mâinile sub bărbie și coatele pe genunchi, Nicușor
stătea gânditor, încercând să-și ascundă lacrimile care
nu-i dădeau pace.
Dintr-odată, o umbră groasă păru că trece prin fața
ferestrei. Băiatul se năpusti spre locul cu pricina, privi
cu maximă atenție, schimbându-și locul, când în stânga, când în dreapta, când mai în spate, pentru a vedea
mai bine, dar ceea ce ar fi dorit să vadă nu era de văzut!
Mi s-o fi părut, de-atâta așteptare tot umbre văd! își
spuse dezamăgit.
Doar stelele luceau în înaltul cerului, doar ele păreau
că-i zâmbesc.
Scârțâitul ușii îl făcu să tresară, iar glasul mamei îl
smulse din gândul său:
- Nicușor, tu nu auzi, nu vezi nimic nou în seara
asta?
Băiatul fugi spre ușă. Peste ghetuțele sale stătea cuminte o pungă sclipitor de frumoasă, așa cum văzuse
el, cândva, la unul dintre unchii săi, plecat de un an în
străinătate, la muncă.
- Mamă, strigă copilul din răsputeri, mamă, cine a
fost, doar ce-am văzut o umbră trecând prin dreptul
ferestrei, ce se ascunde aici?
Mâinile lui Nicușor năvăliră în interiorul pungii,
înainte ca mama să-i răspundă. Băiatul scoase tot
belșugul, după care continuă:
- Mamă, chiar a fost Moș Nicolae? Doamne, și cât

Strada cu tei stufoși
Veneam des la București, grație serviciului, iar, pe durata delegațiilor,
îmi făceam timp să-mi vizitez rudele
din partea mamei: unchiu- meu Gicu,
căruia eu îi spuneam nea Cîcă, cu
Mița, soția lui și fata lor, Pupy, caremi era ca o soră. Într-un iunie superb,
sosesc în Capitală pentru trei zile. În
primele două, aveam de rezolvat probleme la o unitate industrială, și, în a
treia, mi-am propus să am liber până
seara și să ajung în Filantropia și în
zona piața Domenii, unde mă născusem
și-mi trăisem copilăria care mă striga,
ca dintr-un labirint. Partea aceea de
oraș sta mărturie vechiului București,
cu verile lui încă respirabile.
Voiam să-mi rememorez copilăria, să
redescopăr odaia de ametist. După mai
mult de treizeci de ani, să pot regăsi ușor
strada, trebuia să nu fi uitat reperele: De
la spitalul Filantropia, patru stații de
tranvai, până la piața Domenii, iar, de
la piața Domenii, în urmă, cam după o
jumătate de stație, trebuia să-mi întâlnesc copilăria pe strada teilor stufoși.
Nu puteam s-o refuz pe Pupy să mă
însoțească în ,,Centrul cercului magic”,
așa cum îmi plăcea să numesc zona,
neputând-o substitui din minte.
Am luat tramvaiul, considerându-l
cel mai romantic mijloc de transport,
ținând seama că se circula pe un traseu,
care, peste doi ani, va fi dispărut de pe
harta Bucureștilor.
Se cobora dealul Arsenalului, prin
cartierul Uranus, ajungând , după o
jumătate de oră, în piața Domenii, unde,
pentru mai multă siguranță, am coborât
și am luat-o, înapoi, pe jos, așa cum am
precizat, așteptându-ne să găsim strada

după miresmele îmbătătoare ale teilor
înfloriți, în luna iunie, când cerul cuteza
să se aplece ceva mai mult peste vârfurile lor.
- Asta trebuie să fie... Am numărat
bine. A patra... asta este! se bucură Pupy
că, în sfârșit, ajunsesem la destinație.
I-aș fi dat dreptate și nu prea... „Nu
putea fi strada mea, întrucât n-o vedeam pe Bița, amanta lui taică-meu,
care, fie ploaie sau vânt, în urmă cu
treizeci de ani, îl aștepta, în fiecare
dimineață, la capul străzii.”
- Și unde se aflau băieții, ștrengarii,
care alergau, cât era ziulica de mare,
împingând niște cercuri, din tablă
sau fier brut, cu ajutorul unor bucăți
de fier beton? Acestea erau lungi, de
circa un metru, groase de 10-12 mm,
încovoiate la capete. Un asemenea fier
împingea cercul, punându-l în viteză și
frânându-l, în caz de nevoie. Unii dintre
ei ajungeau până la Filantropia, fiind
întâlniți și, la început de iarnă, când
strada era înzăpezită sau înghețată.
- Pe teii aceia uriași, stufoși, de
odinioară, care, de pe ambele trotuare,
inundau zona, până la piața Domenii și
mai departe, cu miresmele îmbătătoare
ale florilor lor, îi mai vezi? o întreb pe Pupy.
Ea se freacă la ochi; privește strada,
cât poate să cuprindă, și, după o mică
pauză, rostește un nu , subțire, care mi
s-a înfipt în inimă.
Numai cizmăria domnului Ciobanu
se mai vedea la colțul străzii, prezența ei
făcându-mă să trăiesc un sentiment de
bucurie, de parcă l-aș fi întâlnit pe cel
mai bun prieten din tinerețe.
Bărbatul, care era înăuntru, de a cărei
identitate nu eram sigur, semăna cu

Ciobanu, știut de mine, scund și gras,
așezat la masa lui de cizmărie. Intrăm în
atelier. Așa zisul Ciobanu ne întâmpină,
iar privirile lui o fixară pe Pupy, dorind
parcă să se familiarizeze cu frumusețea
ei, conferită de tinerețe. Eu abia pot să
trec de laringe câteva cuvinte, șoptite,
de bună vedere, apoi îl întreb dacă strada, cu cizmăria, este strada mea.
- Eu știu, domnule!..., răspunde
meșterul, privindu-mă, parcă cu teamă,
de lângă ușă.
- Unde sunt teii mei? continui să-l întreb, cu ochii pierduți, ca și când i-aș fi
numărat de la primul până la ultimul.
- Ai avut tei pe stradă? îmi răspunde,
tot cu o întrebare, cizmarul ironic.
- Nu, domnule Ciobanu, mă refer la
teii de pe strada mea, unde m-am născut
și copilărit.
- Hei, hei! se cunoaște că nu sunteți
de pe aici. De prin 70, strada a devenit
un șantier de construcții. S-au construit
blocuri, iar teii dumitale au fost tăiați și
duși la vreo fabrică de mobilă din țară.
Mă mir cum de nu vezi casele cu
etaje! Probabil ți-s buni niște ochelari
cu dioptrii !?... Doar până la numărul
78, inclusiv, au rămas imobilele vechi,
cu porți înalte de fier, în spatele cărora,
în niște curți lungi de două-trei sute de
metri, erau înșirate, pe ambele părți,
locuințe, ocupate de familii, iar, până
la fostul număr 187, se demolase totul,
construindu-se, în schimb, blocuri pe
care, crede-mă, din dispreț, niciodată
n-am vrut să știu, exact, câte sunt.
Edilii comuniști susțineau că tăierea
tuturor teilor a fost necesară să se facă,
urgent, în primul rând, că prezentau un
real pericol, prin rădăcinile lor, lungi,
ca niște liane în junglă, care puteau să se
întindă și s-o ia pe sub temeliile caselor,
punându-le în pericol de surpare, în cazul
unor furtuni cu rafale puternice de vânt.
Știi, domnule, cum era cu ăștia?- ca-n
povestea cu drobul de sare de pe sobă...

- Domnule, înțelege! Aici m-am născut, la numărăl 78...
- Tot ce se poate. Dar cu ce sunt eu
vinovat? întreabă meșterul cizmar, speriat de fața mea care pălise.
Și, dintr-odată, ochii mei placizi șiau dorit o minune: Teii, începând de la
cizmărie până la numărul 78, creșteau
cu rădăcinile în sus, iar vârfurile coroanelor, îngreunate de flori, mirosind
amețitor, rămăseseră în pământ. Se
inversaseră rolurile. Teii nu-și mai
voiau rădăcinile pe sub case, dorind
însă ca, prin florile lor, să respire toți
trecătorii. Cerul, când simțea miros de
picioare, devenea mai înalt...
Și toți locatarii de la numărul 78, care
nu mă uitaseră, coborau, unul câte unul,
din cer, pe trunchiul teiului din fața
porții de fier, dar, până în zona florilor,
cu toate că erau nerăbdători să mă vadă,
se izolau, convinși că miresmele florilor, în șuvoaie, sunt din Rai.
Și parcă cineva îmi șoptea în minte că,
din vechii conlocatari, de la numărul
78, numai doamna Florica, ajunsă la
o vârstă venerabilă, mai era în viață,
locuind singură, în cele două camere,
ajutată de o nepoată. Doamna Florica și
nea Fane Rîcu, soțul ei, ne fuseseră vecini apropiați, încât și melcii, culeși de
cei doi din pădurea Băneasa, ajungeau,
uneori, la noi în marchiză.
Nea Fane era vatman pe tramvaiul 4,
care mergea în Herestrău. Câteodată,
când mă vedea la Filantropia, îmi făcea
semn, oprea tranvaiul, iar eu urcam și
mă postam lângă el, mândru că pot circula, în față, fără să-mi cumpăr bilet de
clasa întâi.
...Iar dacă aceste apariții misterioase șimodificările survenite în scoarța
pământului au fost posibile, atunci și
tinerețea mea de ce să nu revină? Și
Pupy să se nască din nou!!...
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Domnul Bucur se simțea legat de Valer din ziua când
își primise botezul. Nașul, Marin Schinteie, leșinase
în timpul slujbei, nu suporta mirosul de tămâie amestecat cu fumul de lumânări arse. Să treacă peste
întâmplare, preotul Iftodie, după ce l-a ridicat dintre
scaune, i-a făcut semn domnului învățător să-l ia în
brațe și a dus taina creștinării mai departe. De când
Valer picase în groapa unde se stinge varul, taică-său,
Gheorghe Măieran, îl căuta des pe domnul învățător,
cerându-i să-l învețe de unde și cum ar putea face rost
de bani să ajungă la doctorul ce i-l recomandase boierul Rădulescu. Domnul învățător se gândise că ar fi
două posibilități, să discute cu Ilie Chițu, sigur mai
ușor de înduplecat, dar să-l abordeze și pe Vlăngărău,
însă, neapărat, la cât este de strâns la pungă, într-un
moment bine ales. Spre seară, ca niciodată, singur,
domnul învățător s-a dus la han și s-a așezat la masa
lui, ultima în colțul din dreapta, lângă fereastră. De
când plecaseră rușii salonul părea mai încăpător, nici
ospătarul lui preferat, care se instruise la restaurantul
unui grec din București, nu mai era. Dispăruse așa cum
se arătase, dintr-o dată. Rămăsese zvonul că ar fi fiul
boierului Rădulescu, rod al iubirii cu o elevă, din cele
zece pe care delicata lui doamnă Filoftea le găzduia,
cât erau liceene, în fiecare vară, învățându-le bunele
maniere și cum să țină o gospodărie în rânduială.
De câteva zile la han servea o femeie, pe care domnul
Bucur atunci o vedea; avea în jur de patruzeci de ani,
suplă, reținută-n gesturi. Îi acaparase atenția rochia
ei, încheietura mâinilor și gleznele, locuri ce le privea
dintotdeauna la o femeie. Rochia gri, cu două dungi
negre, proporționate, lăsând impresia că vin una din
alta, parcă-i susțineau bustul, aceleași inserții, de-o
parte și de alta, îi conturau șoldurile; cele două dungi
negre, urmând linia trupului, coborau, îngustându-se
către tiv, ducându-ți privirea pe gleznele fragile. Când
s-a apropiat de masa lui și a început să-i vorbească, l-a
uimit privirea femeii; neutră, dar adâncă. Se arătase
însingurată și grăbită.
- De ce scurtați, domniță, distanțele? Vă folosește?
La ce?
Vorbise singur. Între timp, la două mese mai încolo, însoțit de alți cinci bărbați, s-a așezat Tiugă al
Mureșoaicăi. Încă avea floarea de mire în piept, pe
reverul stâng. Era atât de surescitat de se putea crede
că nici nu știe exact unde se află.
- Domn’ învățător, i-a strigat ridicând brațele, ca și
cum de aici încolo nimic nu l-ar mai interesa niciodată,
de ieri am femeia mea. Vă prezint cumnații din Ardeal,
le place la noi, și ei stau tot pe dealuri, numai că ale
lor sunt mai înalte, din cât le-am măsurat eu din ochi.
Dar au niște noroaie, nu doar când plouă, că poți înota
prin ele. Sunt luat un pic la muștiuc, mă scuzați, simt
cum mă trage bucuria către prostie... În Ardeal, sigur
că dumneavoastră știți, din cărți măcar, lumea e mai
altfel. Oamenii n-au voioșia noastră. Unele cuvinte nu
le zic la fel, de exemplu, dacă tot vorbim de noroi, ei
îl numesc tină. Pe drum chiar îi spuneam lui Aron, el
este, că femeile lor, iar mă ia gura pe dinainte, să mă
scuzați, a nu știu câta oară, sunt mai țâțoase. Bărbații
mi se par, și nu știu din ce li se trage, peste măsură de
răbdători. Zău...
- Să-ți fie de bine, băiete, dar mai adună-te, de-acum
e cazul, l-a îndemnat, morocănos, domnul învățător
când se ridica de pe scaun.
Tocmai aflase, și nu-i picase bine, că Vlăngărău nu
este și nici nu ajunge la han. Domnul Bucur era prins
între două porniri, din acest motiv îi răspunsese în
răspăr lui Tiugă. Vroia să se ducă la Măieran și să-l
asigure că nu-l lasă la necaz și să nu meargă la Chițu,
că-l pune el în temă. Avea replica pregătită: „Ilie,
gata, nu mai lăsăm nenorocirea să umble bezmetică
prin Dobroteasa. Să facem, cât mai avem timp, măcar cât ține de noi. Ție să-ți explic? Omul dintotdeauna
așteaptă de unde este. Strâmtoratul, acum de Măieran
vorbesc, speră, în toată disperarea lui, să-i stai aproa-
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Dealul cu pelin

pe și el așa să străpungă puținătatea!” Îl găsise pe
Chițu în sala casei, cu lampa trasă aproape de caiet,
adunat peste masă. Din capătul treptelor l-a auzit
cum lectura, cu intonație, o scrisoare trimisă Regelui
Carol I de către mai multe femei din Dobroteasa, care
aveau bărbații arestați, acuzați fiind de fapte grave în
timpul Răscoalei din 1907. I se plângeau Majestății că
vine iarna și proviziile sunt pe terminate, că nu au puterea să-și țină copiii și gospodăria fără ei; îl implorau
să intervină unde trebuie, să îi lase acasă. La lumina
lămpii i se părea mai firav. Și-a aprins o țigară, să se
facă observat prin bezna care se închega în albia adâncă
dintre dealuri, unde rămâne, de neclintit, până în zori,
când o frământă lumina crudă și se destrămă.
Domnul învățător îl aștepta să se opreaască din citit. Chițu, cu mâinile împreunate pe masă, zâmbea
ca și cum ar fi ascultat pe cineva. Și-a apropiat lampa
și, după ce a ținut-o câteva clipe deasupra capului, a
stins-o.
- Ilie, aprinde lampa, nu te ascunde de lume. Ieși în
prag cu lumina, să nimeresc scara. Avem de vorbit, e
treabă grea, nu-i pentru fitecine.
Rezemat de tocul ușii, cu mâna dreaptă în șold, oprit
să se odihnească:
- Cu cine râdeai atât de împăcat cu tine?
- Notasem ce mi-a povestit cândva Gică Prioroc, ăla
care îi mâna birja boierului Rădulescu, mai ales în serile când îl pocnea, treaba lui de ce, dorul de Muscel.
O dată în an organiza chef și pentru slugi. De la care
nici el nu lipsea. Stătea la masă, juca în rând cu toți.
Prioroc, luându-și nasul la purtare, cu necăjitul ăsta de
Ciron, ăla cu brațele scurte și crăcănat, au furat o armă
de vânătoare, două banchete de la trăsura de gală și o
pereche de hamuri. Voiau să le vândă, să facă bani și
să se ducă-n București, sacagii. Nu a trecut mult și boierul a observat lipsa. A apelat la Gaciu, șeful postului
de jandarmi. L-a tocmit pe o sumă mare de bani, nu
știu cât, dar asta e sigur. Boierul doar arma și-o voia
cu orice preț. Jandarmul a primit un indiciu, o bucată
dintr-o opincă. Gaciu avea și el bănuielile lui. I-a luat
pe suspecți la plimbare pe uliță, că una, că alta... Apoi,
i-a dus într-o încăpere și el a ieșit în coridor, împins de
pofta de tutun. Tocmai când închisese ușa, l-a auzit pe
Gică Prioroc vorbind în șoaptă cu Ciron: „Mă, dacă din
mine taie carne și-ți dă ție să mănânci, nu recunoști!
Și invers. Clar?” „Clar!” Numai că în dulapul din
cameră era ascunsă soția jandarmului, care a ieșit la
țanc, ei fiind obligați să își recunoască vina... Domnul
învățător, tot umblând prin arhivă, din ce ascult de la
unul și de la altul, mi se pare că în Dobroteasa își au

Costin Brăteanu, Sarah Raluca Miulescu și Valeriu Sepi (Brezoi)

izvorul, în același loc, și mintea și prostia!
- Ca peste tot, nici mai mult, nici mai puțin. Doar
că vatra noastră, fac o comparație cu cele din jur,
căutând chiar și mai departe, a dat câteva spirite. Mai
ai întâmplări din astea, că mă binedispun.
- Am. Le-am notat cum mi s-au relatat, că eu nu
adaug nimic, eventual ceva despre felul de a fi al celui
de la care am aflat, la amănunte nu umblu, că își pierd
farmecul. De exemplu, ce i s-a întâmplat unuia din
Stănuleasa. E ceva neam cu mine, de-ai lui Mâncărici,
după poreclă. Unul de-al lor, care nu avea ținere de
minte, când vorbea, până să lege ce avea de spus, din
hop în hop, se scărpina cu degetele de la amândouă
mâinile la tâmple și cerea: „Așteaptă-mă un pic, vericule, mă mânâncă rău ici...”. Vineri, în târg, am discutat mai pe îndelete cu el. Am vrut să-i ofer o cinzeacă și
el, categoric, m-a refuzat. „Fără supărare, îmi zice, am
o iarnă și o primăvară de când n-am mai pupat sticla
sau paharul. Mi s-a întâmplat ceva de m-a luat greața
de mine. Venisem de la o nuntă, băut peste măsură și,
gătit cum eram, m-am băgat în grajd să dau niște fân
la animale; am două vaci și doi cai. Eu, de un timp, pe
căldură, port pălărie de paie. Ce crezi? Când mă scol, nu
găsesc pălăria. O întreb pe-a mea, mă, femeie, am venit
de la nuntă cu plăria pe cap? Mi-a confirmat. O caut, o
caut, ca dobitocul, chiar și pe la privată, că trecusem și
pe-acolo. Nu e. Mă, pământul nu a înghițit-o, trebuie
să dau cumva de ea. Pe la amiază, merg să duc apă la
animale, fac curat, și ce crezi? Panglica de la pălăria
mea era în iesle. Mi-o mâncase o vacă, sărată fiind,
de la transpirație, i-a picat bine la stomac. Băuturăbăutură, dar în halul ăsta? Să-ți ia vaca pălăria de pe
cap și să nu realizezi? Greața de mine m-a luat, cum
spun, și am zis, gata, adio, pe veci... Dacă știam care
dintre ele mi-a mâncat-o, o tăiam, jur, și o împărțeam
de pomană prin sat.
Domnul învățător nu a mai apucat să își dea cu
părerea, din drum s-a auzit fluierul jandarmului, urmat de vocea răgușită a lui Gamotea, care îl strigase de
două ori pe Ilie. Ieșit să-l întâmpine, Gamotea a venit
grăbit și s-a oprit în mijlocul poienii, dându-i vestea:
- Gata, pleacă. Uite-așa, dintr-o dată. De două ore îl
strigă numai pe Măieran, nu știu de ce. Nu bănuiesc
ce se poate alege...
Chițu s-a răsucit pe călcâie, năuc, și numai în tindă, unde auzise sunetul strident al ceasului, soneria se
pornise din senin, și-a revenit cumva în fire.
- Domnule învățător, aud că lui Pleașcă i-a încurcat
cineva numărătoarea zilelor! Singur, credeți-mă, nu
mă duc la el.
- Nu merg. Când o fi, ne așteaptă el, deși, chiar dacă
nu-i momentul să vorbesc așa, nu țin neapărat să-l văd
nici p-acolo! Asta e. Eu am venit să-ți cer ceva.
- Îl strigă întruna pe Măieran, zice Gamotea.
- După ce l-a nenoricit, cu copii cu tot, ce-l mai
caută?
- Nu vă-nțeleg?
- Nici eu nu l-am înțeles pe el. E drept, nu m-am
străduit, ce rost mai avea? Mâine, cel târziu poimâine,
o să te lămurești de ce-l strigă. Nu mă întrebi ce doresc
să te rog? Am venit să mă ajuți. O faptă bună, că îți stă
în putere, dar te și prinde, nu-ți strică. Uite, vezi, nu ai
de unde să știi... Și decât să strigi tu după cineva, mai
bine să existe careva care să te pomenească. Ei, dacă te
și regretă, da, asta înseamnă că ai rămas în inima lui.
Că-i bărbat sau femeie, nu mai contează. Dar nu-i puțin
lucru. Vreau să-l salvez pe Valer, trebuie dus la doctor, e desfigurat, cum prea bine cunoști, nu poate trăi
așa. Tu pui doi galbeni din aur, eu doi și, măcar unul,
smulg de la Vlăngărău. Mă simt legat de băiat, l-am
ținut în brațe la botez, este adevărat, din întâmplare,
nașu-său Mărin Schinteie, cu slăbiciunea lui, a picat
în biserică. Dacă am fost lângă el când s-a creștinat, de
ce nu aș sta și-acum? Asta-i tot. Mâine seară ne vedem
la han, cu gelbenii la noi, să-i arătăm lui Vlăngărău cât
suntem de hotărâți.
- Revenind la Pleașcă, domnule învățător, eu nu știu
să greșesc așa de mult încât să fiu în situația să-mi
cer cuiva iertare! N-am în fire năvălnicia asta, pe mine
mai întâi mă acaparează gândul, apoi îl văd și îl simt
cum mă străbate, iar după aia, dacă găsesc că este
potrivit, vine fapta. Dau trei galbeni. De când scriu
la cronică am înțeles multe, deslușesc altfel viața. În
zilele când nu notez - credeți-mă, parcă aș fi pedepsit
- nu e noapte să nu visez ce amân. Mai rar decât miar plăcea, aud și glasul unei femei. Nu-l recunosc, cu
oricâtă sârguință caut în mine, uneori îmi pare că ar fi
de femeie nededată la păcat - alteori, atunci oboseala
mă stoarce - este vocea unei femei cu viața trăită, ca
nimeni alta... Mai sunt băgat în ceva, să mă ierte Cel
de Sus, nu doar pe mine, ci și pe bărbatul care, sigur
tot de la un gând sau o faptă i se trage, s-a legat cu
speranța de mine; mereu mă întreabă de ce nu ne toarce timpul la fel pe toți.
- Poate că într-o zi femeia asta, al cărui glas nu-l
deslușești, se arată. Simt, Ilie, că prea te adâncești, cu
fiecare zi, în singurătate!
(Fragment din romanul,
în curs de apariție, cu același titlu)
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
96 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie

Peregrinând prin străvechimi kievene (2)

Am lăsat pe altădată vizitarea colecției
numismatice a Muzeului Valorilor Istorice
ale RSS Ucraina, Muzeul Muzicii, Teatrului
și Cinematografului Ucrainean și Expoziția
Microminiaturilor lui Nicolai Siadristi, în
speranța, destul de vagă, de a le vedea cu alt
prilej și pe acestea.
În a treia zi am ținut însă neapărat să vizitez
Muzeul Artei Ruse, instalat în palatul luxos al
unui fost fabricant de bere, cu splendide tavane, unele în stuc, altele în chesoane. Rămân
pironit înaintea unor lucrări în cărbune sau
ulei de Ghe (Cina cea de taină, portrete,
autoportret), Șîșkin (colțuri de pădure cu râpe
și stejari viguroși), Repin, Aivazovski. Dintre
toți, Șîșkin mă captivează cel mai mult. Nu-i
găsesc echivalent nici în pictura rusă, nici în
cea românească. După ce trec prin alte săli,
revin să-i văd arborii puternici, pâraiele din
pădure, ultimele raze de lumină ale soarelui
apunând, stingându-se pe trunchiuri noduroase de pini.
Îmi place de asemenea să zăbovesc în fața
sculpturilor atât de expresive ale lui Antokolski (Cronicarul Nestor, Blaise Pascal,
Baruh Spinoza), să le dau ocol, să descifrez semnificația unei crispări a degetelor, a
unei priviri adâncite în sine, în învolburările
dinăuntru.
Dintr-un popor imens nu e nicio mirare că
s-au ales mari artiști. Remarc totuși absența
nudului și – ceea ce e arhicunoscut – a curentelor moderniste în pictura rusă.
Mă-ntreb însă: unde am văzut tablourile
impresioniste care nu mi s-au șters încă de pe
retină: Ivan cel Groaznic în dispută cu mama
sa, Delegații venețieni aducând, ca dar,
șoimi, Fanatismul iudeilor habotnici gata să
sfâșie o tânără Judith căzută în păcat, Peisajul nocturn pe malul Niprului, cu un singur
punct roșu-foc, fără care tabloul ar fi fără
viață, Pelerinul solitar de pe țărmul lacului
Genizaret: la Erevan? la Kiev? Prea absorbit
de tablouri, n-am notat, iar acum localizările
din amintire se-nvălmășesc. Dar, în definitiv,
poate că nici nu importă locul unde le-am
văzut. Important e impactul dintre sensibilitatea mea presupus blazată și pânzele care
m-au tulburat, revelându-mi mie însumi o
frăgezime a receptivității neașteptată. A fost,
probabil, cea mai neprețuită descoperire pe
care mi-a prilejuit-o „orașul lui Vladimir”.
O plimbare cu vaporașul pe Nipru îți oferă
perspective inedite asupra Kievului, chiar
dacă în nesățioasa ta goană după impresii
prin biserici, muzee, catacombe și mânăstiri,
l-ai fi bătut cu piciorul în lung și-n lat. Portul Kievului e unul din cele mai mari de pe
Nipru, astfel încât aici traficul de mărfuri și
călători este cât se poate de intens. Transportul de călători este asigurat din Gara fluvială
prin hidroglisoare de tipul „Raketa”, „Sputnik”, „Meteor” și „Cometa”. Noi am preferat
un vaporaș ca să ne putem delecta în tihnă cu
priveliștile de pe mal. În afară de noi, românii,
mai erau pe punte și alți turiști străini, în special japonezi și francezi. Amestecul acesta
cosmopolit de neamuri și idiomuri sporea
farmecul plutirii pe fluviu, în ceasul când
asfințitul poleia cu reflexe rubinii statuia Patriei Mame și pe a Sfântului Vladimir – și, cu
aur orbitor, cupolele catedralelor împresurate de parcuri stufoase. Asemenea priveliști
trebuie să-l fi inspirat pe Mussorgski când a
compus nostalgicul cântec Pe Nipru.
Zărim pe malul dimpotrivă două plaje leg-

ate de oraș prin poduri maiestuoase, fără
care panorama fluviului și a orașului ar fi
nedeplină. Mă refer la Evghenii Paton, lung
de 1500 m, și la podul pietonilor din Parc,
care leagă orașul de insula Truhanov. Tot pe
țărmul Niprului e și Grădina Botanică din
Kiev în suprafață de 180 ha, cuprinzând zece
mii de specii de plante din care 800 de liliac.
Și, pentru ca ziua să fie încununată de frumos, seara asistăm la un spectacol susținut
de excelenți balerini la Teatrul Academic de
Operă și Balet „Taras Șevcenko”. Târziu în
noapte, când traversăm Niprul cu metroul,
Kievul ne salută, în semn de rămas-bun, cu
feeriile luminilor lui.
*
În legătură cu graiul localnicilor, e demn
de notat că ucraineana (ruteana) este o limbă
indo-europeană din familia slavă, vorbită, în
afară de Ucraina, în Polonia, Cehoslovacia,
Ungaria, România, SUA, Canada.
Literatura ucraineană a fost ilustrată de
scriitori ca: L. Baravicovski, Cotrubinski, P.
Cotlearovski, Mac Crapivnițki, Ivan Franko,
N. Gogol, M. Gorki, Pavlo Grabovski, E.
Grebinka, Grigorenco, Gulac Artemovski, M.
Hrusevski, Vl. Korolenko, M. Koțiabinski,
Metlinskii, Panas Mirnai, O. Olesi, Grigor
Scovorda, M. Starițki, Taras Șevcenko, Leslia
Ukrainska, Vladimir Vinicenko, Marko Vovcioc (Maria Marcovici) și de istoricii: Costomarov, Gr. Cvitca.
La Kiev s-au născut: M. Aldanov (romancier, chimist și jurist), N. Berdiaev (filozof),
M. Bulgakov (dramaturg și romancier), Vl.
Chestov (filozof), I. Ehrenburg (scriitor),
D. Levitzki (pictor), K. Molevici (pictor și
scriitor), I. Moiseev și V. Nijinski (balerini),
T. Procopovici (eseist), M. Rylski (poet), A.
Korneciuk (autor dramatic).
*
Înapoiat în țară, îmboldit de curiozitate și
mânat de râvnă iscoditoare, m-am străduit să
descifrez momentele de apropiere spirituală,
religioasă, politică și culturală dintre români
și Kiev, care s-au dovedit a fi fost active și
susținute. Românii au dat oameni de
seamă Rusiei și au contribuit într-o
măsură însemnată la propășirea culturii rusești; la rîndul său, Kievul a impulsionat dezvoltarea învățământului și tipografiilor din Țările Române.
Voi ilustra cele spuse doar prin câteva exemple edificatoare:
Grigorie Țamblac (1367-1419), considerat primul reprezentant al literaturii române
vechi, egumen al Mânăstirii Neamț, este hirotonisit în 1415: primul mitropolit al Kievului.
Iliaș, fiul lui Alexandru cel Bun, s-a
căsătorit cu Marina, fiica cneazului Andrei
Oligmondovici din Kiev, în 1425.
Din Kiev sosesc în Moldova „cazaclii” (negustorii de vinuri).
Ștefan cel Mare stabilește relații diplomatice cu statul kievean, cu stătulețele Mangop și
Cafa din Crimeea, cu principatul Giorgiei și
cu statul Moscovei.
În 1603, Sârghie, egumen de Tismana, a
mers la Kiev spre a fi întărit ca „episcop în
sfânta episcopie ce se cheamă Muncaciu în
Țara Ungurească”.
Ion Vodă cel Cumplit a încheiat tratate de
prietenie cu Moscova și Ucraina.
În secolul al XVII-lea, Mitropolia Kievului, care cuprindea pe toți ortodocșii de
sub stăpânirea polonă (Lituania, Ucraina,
Galiția), a îndurat persecuții permanente. Datorită misionarilor iezuiți, o parte a
populației ortodoxe a fost „convertită”, prin
silnicie și persecuții politice, la unirea cu
Roma. Atât în Ungaria, cât și în Transilvania,
religia ortodoxă abia era tolerată.
Pentru cauza ortodoxiei, alegerea lui Petru
Movilă (1596-1646) ca „Mitropolit al Kievului, Haliciului și a toată Rusia”, a fost o
adevărată salvare. Acest al treilea din cei șapte
fii ai domnitorului Simion Movilă (Moghilă),

prin prestigiul său cultural și politic, obține
recunoașterea Bisericii Ortodoxe.
Petru Movilă e întemeietorul Academiei
„Movileene” care este socotită cea mai veche
instituție de învățământ universitar la slavii
ortodocși.
Înrâurind dezvoltarea tipografiei existente la Lavra Pecearska, Petru Movilă i-a
procurat litere latine și a tipărit o mulțime
de cărți. Numeroase dintre ele au ajuns și în
Țările Române. Lui i se datorește înființarea,
cu material și meșteri formați la tiparnițele
Lavrei Kievene, a tipografiilor de la Câmpulung și Govora. La cererea lui Vasile Lupu,
Petru Movilă îi trimite nu numai o întreagă
tipografie, ci și pe meșterul gravor Ilia. Dania
este menționată în precuvântarea la cazaniile
lui Varlaam astfel: „Petru Movilă, fecior de
domn din Moldova (...), pre pofta măriei sale
au trimis tiparul cu toate meșteșugurile câte
trebuiesc.”
Psaltirea în versuri a mitropolitului Varlaam a fost tipărită la Kiev.
Udriște Năsturel, fratele soției lui Matei
Basarab, a învățat cu profesori de la Kiev.
Când, sub Mitropolitul Varlaam (15851657), se înființează la Trei-Ierarhi un colegiu de învățătură în grecește și slavonește,
după modelul de la Obitel-Brațkaia din Kiev,
Petru Movilă îi trimite, ca egumen și director, pe însuși rectorul școlii din Kiev, Sofronie
Peciapski.
Din Kiev, prin Mitropolitul Movilă, se
întinde scutul de apărare al ortodoxiei împotriva intensei propagande și acțiuni calviniste. În acest scop, Petru Movilă a scris – în
latină, polonă și slavonă – în spirit erudit și
polemic, lucrări de teologie, între care, desigur, cea mai însemnată va rămâne Ortodoxa
Confessio Fidei Catholica et Apostolica
Ecclesiae Orientalis, mai cunoscută sub
numele de Mărturisirea Ortodoxă, cu
larg răsunet în lumea creștinătății. Aprobată
de sinodul de la Kiev, a fost confirmată și în
sinodul ecumenic de la Iași în 1642.
Ultima traducere a Mărturisirii Ortodoxe în românește se datorează eruditului
profesor bizantinolog Al. Elian.
În cursul timpului (secolul al XVII-lea și
următoarele), călugări, preoți și episcopi
români vor merge în Rusia, în special la Kiev,
stabilindu-se acolo.
Trimis de domnitorul Miron Barnovski cu
o solie la țarul Rusiei, Mitropolitul Varlaam
trece prin Kiev, unde primește scrisoare de
recomandare de la marele arhimandrit al
Larvei Peciarska, pentru țarul Mihail Feodorovici Romanov.
Plecat și el cu o solie moldoveană, Vartolomei Măzăreanul (1720-1790), egumen
de Putna, apoi arhimandrit, se închină la
moaștele din Peștera Kievului, care atunci înlocuia, pentru românii din Moldova, Locurile
Sfinte de la Ierusalim. El se întoarce de la
Kiev cu odoare și cărți bisericești. Un document din 1778 îl atestă membru al Academiei
Teologice din Kiev. Acestora li se adaugă
delegații oficiale ale domnilor din cele două
Țări Române.
În decembrie 1916 s-a organizat la Darnița
o tabără a prizonierilor români din Rusia,
foști înrolați în armata austro-ungară. Tot
acolo, cu aprobarea Marelui Stat Major
Rus, s-a înființat un corp de voluntari, în
frunte cu un comitet, care urmau să lupte în
cadrele armatei române pentru dezrobirea
Transilvaniei. Comitetul a redactat o revistă
săptămânală cu titlul „România Mare”, care
apărea la Kiev, precum și vestita Declarație
de la Darnița, în care erau fixate țelurile
urmărite de români.
Se vede, așadar, din cele relatate, că relațiile
directe sau indirecte ale poporului nostru cu
Kievul s-au întins pe o durată de șase secole,
influențele reciproce resimțindu-se în tot
timpul. Este o datorie a românilor, dar îndeosebi a clericilor, a le cunoaște și a le desprinde
semnificațiile luminoase.
Ar fi însă și o îndatorire a rușilor, tot atât
de imperioasă, de a recunoaște aportul adus

de poporul nostru culturii rusești (dacă ar
fi să ne gândim doar la Mitropolitul Petru
Movilă, la spătarul Nicolae Milescu și la Antioh Cantemir – fiul lui Dimitrie Cantemir –
întemeietorul literaturii clasice ruse.
Lucrul acesta este admis și subliniat în
toate tratatele de istorie a literaturii ruse).
Să recunoască și să restituie pământul
răpit acestui înzestrat neam vecin care i-a dat
atâți bărbați vrednici, de care sunt și suntem
pe drept cuvânt mândri.
*
Ce am mai aflat ori văzut cu prilejul acestei
incursiuni (a șasea) pe meleaguri rusești?
Ghidul ne informează că în Kiev 2/3 din
căsătoriți divorțează. Fenomenul e simptomatic și a procurat sociologilor și economiștilor
un material interesant de discuții. Salariile
(cel mediu, 140 de ruble lunar, cel minim, 70
de ruble lunar) ar fi una din explicații.
La piață (în Krasnaia ploșciad) am văzut,
printre alte produse și fructe, rodii (se vindeau și în stradă, ceea ce înseamnă că era tocmai anotimpul lor), smochine, pepeni verzi
și ramuri de cătină cu bobițe ca șofranul. În
schimb, ca o contrabalansare a abundenței
de produse alimentare, am constatat, cu
ochi de expert, penuria de cărți și de discuri
prin librării. Lipseau nu numai scriitori, dar
și operele clasice ale literaturii ruse. La cinematograf se proiectau exclusiv filme rusești.
La aceste capitole noi îi devansăm degajat.
M-au izbit curățenia străzilor, abundența
florilor, aspectul îngrijit al clădirilor, în genere estetice și decorate cu gust.
Arhitectura, în orașele vizitate, prezintă
mai multe aspecte:
– relicve ale epocii țariste, clădiri
supraîncărcate de ciubucărie, frumoase într-un fel, dar prea aducând a tórturi pentru
giganți;
– biserici mărețe, pompoase, cu risipă
ostentativă de aur;
– edificii moderne, vizând grandiosul, cu
păstrarea unui anume specific local, stilizat
însă;
– în fine, construcții ultramoderne, cubiste,
îmbinând funcționalitatea cu epatantul;
– frapează spațiile vaste (scuaruri, piețe)
dintre edificii, lărgimea bulevardelor, totul
– inclusiv monumentele – fiind conceput la
scară gigantică (gigantomanie?).
Remarc dispariția sensibilă a pancartelor
cu lozinci. Nu ni s-au mai arătat, cu insistența
imperioasă a programelor de odinioartă,
obeliscurile și memorialele de război;
– frecvent, pe clădirile mai înalte, ziare, termometre și orologii electronice; în aerogări
și în holurile hotelurilor, picturi, mozaicuri,
decorații executate cu simț artistic; pe străzi,
automate cu apă ori siropuri, când nu, cisterne cu cvas; circulație furibundă de mașini,
stopuri inverse ca sens (traversare la roșu,
oprire la verde); absența bicicletelor și a
perechilor care se sărută pe stradă; bătrâne
amărâte vânzând flori (tot un fel – mai decent
– de cerșetorie); tinerele stass – în costum
albastru și bonetă cochetă – blonde, înalte,
zvelte, frumoase – din serviciul Aeroflotului.
Aterizăm sau decolăm din două aeroporturi
moscovite: Vucovo și Pereșestevo. La decolare
ni se recomandă fixarea centurii, se comunică
din cine e compus echipajul, se indică viteza
și înălțimea zborului, temperatura, punctele
de evacuare din avion în caz de accident...
În timpul zborului (dacă depășește trei ore)
se servesc gustări copioase: unt, cașcaval,
friptură rece, salată, măsline, prăjituri, suc,
bere sau „mineralnaia voda”. Nicio emoție în
timpul zborului, doar enervare cu fumătorii
înrăiți și nesimțitori la observațiile celor ne.
La aterizare, din momentul când roțile încep să ruleze cu zdruncin pe pista aerodromului, simțim un asemenea sentiment de
ușurare, încât pasagerii aplaudă (admirație
pentru îndemânarea piloților, dar și defulare).
În hoteluri și aeroporturi, atmosferă
cosmopolită: englezi, americani, scandinavi,
francezi, germani, unguri, libanezi, malaezi,
indieni, africani, plus niște tipi dezagreabili
din nesfârșita Rusie, articulând limbi urâte,
ciudate, repezite, aglutinante.
La întoarcere de la Moscova, cu avionul,
survolăm un noian de ape șerpuitoare, pe
care nu reușim să le identificăm, și nimeni
din personalul de bord nu ni le denumește.
Or fi și acestea... secret militar?
Text stabilit de
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Spectacolul de teatru în dialog cu istoria

Oricare ar fi direcţiile şi restricţiile ivite, la un moment dat, ce ar determina lumea să-şi ajusteze existenţa, teatrul are menirea sa statornică de a fi în faţa
lumii şi de a se implica în viaţa ei. Pentru că la toate
nivelurile de funcţionare – fenomen cultural, natură,
instituţie, mod de comunicare ori formă de dialog social – teatrul este un element de identitate în structura
statală a unei comunităţi umane.

Vizibil şi invizibil în concomitență
Ţinând cont de vremea pandemiei Covid-19 şi respectând normele de protejare a sănătăţii, stabilite de
autorităţi, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti şi-a chemat publicul la prima premieră Jurnal
de România. 1989 (concept şi regie: Carmen Lidia
Vidu) de la Sala Amfiteatru de pe acoperiş, văzută de
mine pe 24 iulie 2020. În ambianţa scenei, spectacolul
de teatru documentar multimedia Jurnal de Româ-

Scenă din spectacolul „Jurnal de România.
1989”, concept şi regie: Carmen Lidia Vidu
nia.1989, căutându-şi forma de joc (întemeiere şi exprimare), intră pe terenul ineditului pe care, nu atât
îl experimentează, cât îl consolidează. Afirmaţia mea
îşi are punctul de plecare în proiecţiile multimedia impresionabil aranjate artistic şi tehnic de Carmen Lidia
Vidu la operele în concert Oedipe de George Enescu
şi Mathis der Maler de Paul Hindemith (Festivalul
Internaţional „G. Enescu”, 2017), Femeia fără umbră
de Richard Strauss şi Peter Grimes de Benjamin Britten (Festivalul Internaţional „G. Enescu”, 2019). Evenimentul a fost comentat de mine în revista Teatrul
azi, la vremea potrivită. Efectul multimedia, pe drept
acaparator, a suplinit lipsa de mişcare a soliştilor în
timpul cântului, atribuind actului artistic dinamism şi
vitalitate.
Modelul spectacolului de la TNB, deocamdată unic
în spectrul repertorial actual, pune accent pe document, pe inanimat, şi-l plasează în sfera sensibilului.
Cum? Prin alianţa dintre imagine şi mărturie, atent
elaborată, este sporită dimensiunea evocatoare a documentului. Şi apoi această alianţă, funcţionând organic în spectacol între imagini şi mărturii, argumentează legătura dintre om şi tehnologie, ce ar prefigura
elementele de bază pentru o posibilă artă venită din
viitor. Imaginea din fotografie, film şi desene (proiectată, în premieră, pe un ecran supradimensionat, 33 m
lungime şi 21 m înălţime), în prezenţa actorului (principalul element de teatralitate), primeşte iluzia viului,
ceea ce înseamnă că documentul se substituie vieţii şi
dă socoteală pentru trăire. Cu alte cuvinte, teatralitatea
acestui spectacol se naşte din moduri de rostire ce fac
viabilă povestea unei revoluţii şi dau crezare poveştii
din spectacol. Gândit în stil documentar, spectacolul
pare să nu aibă „autor”, în sensul propriu al cuvântului. „Discursul este al celorlalţi”, spune Carmen Lidia
Vidu. Şi adaugă: „Eu nu exist decât ca meşteşugar care
dă o formă mărturiilor actorilor. Documentarul este
Celălalt din mine.” Cu discreţie şi ambiguitate, documentul social şi politic, vizualizat în spectacol, primeşte botezul artistic, trezind conştiinţele.
Amintirile personale despre Revoluţie, la 30 de ani
de la desfăşurare, derulate de actorii: Ion Caramitru
(intrat în memoria colectivă pentru modul de participare la Revoluţie, lucid şi activ, configurând un crez:
„de a lupta împotriva comuniştilor organizaţi sub
altă denumire”. Expresia este preluată din spectacol),
Oana Pellea (prezentă la Televiziunea Română s-o

apere în baza „Apelului către artişti”, din eroare va fi
asemănată cu soţia teroristului Vlase şi îndemnată să
se retragă), Florentina Ţilea (apropiată cuplului Ceauşescu pentru recitările din timpul vizitelor oficiale
de la Iaşi), Daniel Badale (în Decembrie ’89 se afla în
armată şi până la un punct, slujind regimului dictatorial ceauşist, era potrivnic „revoluţiei” despre care, în
spectacol, spune că „nu a fost”) sunt voci din osatura
spectacolului document, edificatoare pentru multiplicarea punctelor de vedere. Prin confesiune (glasul
omului îmbrăcând în reverberaţii un fond spiritual),
actorii deschid porţi de istorie, amintind că „facerea
lumii” derivă din atitudinea şi participarea fiecăruia dintre înfăptuitori. Cuvântul lor tranşant, plin de
emoţie şi de biruinţe interioare, uneori spus stângaci,
dar sincer se pliază pe relaţia dintre esenţă şi aparenţă,
dintre clipă şi durată, invitând la dialog şi trezire. Cât
despre invitaţia la dialog, mai este ceva de spus. Acel
amestec de fascinaţie, teamă şi eliberare de teamă, în
actul scenic al dezvăluirii unei experienţe personale,
aşează actorul într-un neutral al jocului, presupunând
un schimb de identitate. Actorul nu imită, nu este personaj. Este „eu”, omul, şi, ca într-un performance, senfăţişează publicului nu pentru a-l amuza, ci pentru
a dialoga cu el. Refuzând personajul imaginar pe care
nu vrea să-l corporalizeze, actorul intră în relaţie cu
publicul spre a prospecta cotidianul. O problemă de
existenţă îi apropie.
Suplimentând suportul ideatic al spectacolului, prin
scurte apariţii video, în continuarea confesiunilor actoriceşti, apar: Germina Nagâţ, membră în Colegiul
CNSAS (punctând momente din istoria securităţii),
Dan Voinea, fost procuror militar, autor iniţial al „Dosarelor Revoluţiei” şi istoricul englez Dennis Deletant,
specialist în probleme de comunism românesc. Opiniile pro şi contra despre Revoluţia din 1989, auzite în
spectacol, fac „să avem în faţă o imagine echilibrată,
altminteri, riscăm să rămânem la stadiul de ură”, mărturiseşte Carmen Lidia Vidu.
În fluxul cooperant dintre imagine şi mărturie şi
care, evident, duce la reuşita spectacolului Jurnal de
România. 1989, perceput drept şi o Sărbătoare închinată morţilor Revoluţiei, stau şi celelalte contribuţii
creatoarea: Cristina Baciu cu aranjamentele multimedia ce dau o dimensiune nemăsurată actului artistic,
Gabriela Schinderman, autoarea benzilor desenate,
ilustrând un „dincolo”, când timpul scurs devine caricatură, Ovidiu Zimcea, cu puseuri de muzică expresivă, şi Florentina Popescu-Fărcăşanu, croind costume
în ton cu mărimea statuară a actorului. Pentru creatorul de teatru şi publicul privitor, spectacolul Jurnal
de România. 1989 este o călătorie pe tărâmul „omului
românesc” (unde ceva din vizibil şi ceva din invizibil
sunt concomitente), un exerciţiu în contul armoniei
întregului: meandrele rostirii actoriceşti în juxtapunere cu mişcarea plană a imaginii fac proeminenţa actului artistic.

Rodnicul zero

Joi, 1 octombrie 2020, am văzut la Teatrul Odeon
din Bucureşti spectacolul Kilometrul zero (The
Revolution Project) de Saviana Stănescu, în aceleaşi
condiţii de protejare a sănătăţii personale şi publice.
Impresionanta desfăşurare de forme scenice a aşezat
noi înţelesuri despre Evenimentul istoric în percepţia
privitorului şi a acreditat un adevăr: când realitatea
se abate din calea sa, în mod firesc va fi căutată (sau

a lansat ca un respir teza că un act revoluţionar cu
demolările sale intră în conştiinţa lumii prin aura de
mister. Potrivit regiei lui Andrei Măjeri şi jocului alert,
pe alocuri spontan, al actorilor: Ioana Bugarin, Diana
Gheorghian, Nicoleta Lefter şi Alexandru Papadopol,
îndemnaţi spre configurări de portrete şi evocări de situaţii, „kilometrul zero” se-ncarcă de energia unei simbolistici revelatoare şi plastice. Lor li se alătură locul
de joc (corp închis şi rotitor) imaginat de Constantin
Ciubotariu cu luminile lui Andrei Délczeg şi fluenţa
tehnologică aranjată de Adrian Piciorea şi Ioana Ilaş
Bodale, pentru ca miraculosul spaţiu de istorie şi viaţă să primească o mulţime de semnificaţii. Altfel spus,
„kilometrul zero” devine un centru, un ax, o interferenţă de planuri (arhetipul se-nvecinează cu înnoirea)
unde, în „facere”, ceea ce a fost se-ntâlneşte cu ceea ce
n-a fost, iar mărturia, atât de necesară spre a eterniza
momentul, este vegheată din invizibil de taină.
Relaţia dintre ficţiune şi realitate, ce animă constant
acest spectacol pe un alt palier al iluziei scenice, admite un curs novator şi echilibrat al ludicului. La început cei patru actori, în cabinele personale, narează
la persoana întâi povestea lor de viaţă privind amintirea Evenimentului, sub nume pe care-l poartă în realitate, iar apoi, în scenă, implicându-se emoţional în
trăirea Evenimentului, subiectiv şi spontan sau intim
şi personal, vor primi nume de personaje. Trăirea, în
formula de joc, îi fereşte pe actori să fie altcineva şi,
prin modurile de spunere, chiar şi din unghiuri diferite şi repetate, actorii vor fi percepuţi oameni care
au făcut viaţa să fie. Deşi spectacolul de la „Odeon”
trimite la un precis timp fizic, „illo tempore” ale Revoluţiei din 1989, desfăşurarea scenică se organizează din meandrele timpului psihologic, diferit de la un
personaj la altul, dar esenţial în evocarea experienţei
de viaţă. Fluxul memoriei fragmentează timpul fizic,
axat pe acel drum sinuos al stărilor şi sentimentelor,
nu în cronologia etapelor, ci urmând gândurile şi capriciile personajului Ana care, întoarsă în trecut (face
un reportaj pe tema „împăcarea cu trecutul”), îşi invită colegii de generaţie, pe Radu din Spania, pe Bianca
din America, pe Casandra din România, să participe la
comemorarea celor 30 de ani de la marea sacrificare
din Piaţa Universităţii, devenită „kilometrul zero”. Extrapolate în raportul dintre spaţiu şi timp, personajele,
în identitatea lor aceleaşi, dar în schimbare, precum
„o permanenţă în prefacere”, unesc două momente de
răscruce din pulsul unei comunităţi: timpul Revoluţiei
(în proiectul său continuu) cu vremea pandemiei covid-19 într-o simultaneitate a efortului de supravieţuire. În spirit creştinesc şi uman, spectacolul se-ncheie
cu pomenirea celor dispăruţi, proslăvind jertfa ce întemeiază. Pioşenia glasurilor ce rostesc numele morţilor
în Revoluţie intră în consonanţă cu fermitatea vocilor
auzite în timpul spectacolului strigând: „Libertate!” pe
un fond sonor şi vizual al cizmelor ce păşesc agresiv.
Ca o notă specială se cuvine următoarea inscripţionare: Premiera Kilometrul zero de la Teatrul Odeon,
din seara de 1 octombrie 2020, a coincis cu reprezentarea spectacolului Jurnal de România. 1989 în Sala
Mare de la TNB. A fost o seară sublimă. Distinse prezenţe ale teatrului românesc de azi, Carmen Lidia Vidu
şi Saviana Stănescu, în tandem cu Andrei Măjeri, spirite lucide şi creatoare de realităţi artistice, prin spectacolele sale, aduc noi mărturii la dimensiunea „omului
românesc”. În arhitectura bucureşteană, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” şi Teatrul Odeon, prin poziţiile în
spaţiul urban, flanchează Piaţa Universităţii.

Scenă din spectacolul „Kilometrul zero”, de Saviana Stănescu, regie: Andrei Măjeri
construită) în fictiv. Şi fără a absolutiza, spectacolul

Cristian GHINEA
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Magda Ursache: „Ridică-te Gyr,
ridică-te, Crainic!”, Eikon 2020

Magda Ursache ne oferă o carte
manifest, apărută la Editura Eikon
din Capitală, în anul pandemic 2020
și intitulată „Ridică-te Gyr, ridică-te,
Crainic!”. Cu scrierile Magdei Urscahe
eram obișnuit, din paginile „Actualității
literare”. De la subiectele alese, pe care
mulți polemiști literari se feresc să le
abordeze și până la un anume patos al
argumentării, cronicile incomode ale
Magdei Ursache atrag, „sunt întotdeauna imbold spre lectură, prin vervă
stilistică și problematică”, așa cum
bine observa Theodor Codreanu. Într-o
vreme când ni se tot repetă că românii
sunt lași, leneși și duplicitari, autoarea

cărţi/autori

Lăsaţi cărţile să vină la mine!

poartă material uzat, decolorat, găurit),
poezie manelistică, poezie fără diacritice
(respectați diacriticele, altfel vă iese ca
lui Bogdan Alexandru Stoenescu, întrun „Supliment lierar”, an curent: Caci si
critica)”. Există însă și repere, iar câteva nume regăsite în carte sunt Nicolae
Breban, Petru Ursache, Virgil Diaconu
sau Radu Ulmeanu.
În ceea ce privește locul nostru în Casa
Comună a Europei, aceeași dezamăgire:
„esticii sunt considerați cetățeni second
hand, se știe. Dacă nu primitivi, atunci
înapoiați, dacă nu barbari, atunci balcanici (...) Am fi nemoderni, chiar anti,
superstițioși, misogini, în short, niște
săraci cu tare orientale”. Problema este
că, mai nou, „zestrea Sud Estului este
contestată chiar de sud - estici”.
Poți fi de acord sau nu cu ceea ce
spune autoarea (personal, mărturisesc
că m-am aflat în ambele ipostaze), dar
sunt destule pasaje, destule avertismente, care să te pună pe gânduri. Ca
încheiere, cităm unul reprezentativ:
„Memoria reperelor culturale trebuie
apărată; altfel ne întunericim”!

Constantin Arcu: „Prin lumea largă”,
patru volume, Editura Limes,
colecția Paraliteraria, 2020

se întreabă „de ce nu-i cinstim destul
pe cei care s-au împotrivit tăvălugului
comunist?”. Deținuții politici, preoții
martirizați ori rezistența anticomunistă
din munți au devenit azi, în mod paradoxal, teme incomode, preferabil
de ocolit. Concluzia? Istoria trebuie
recuperată și învățată.
Lucrurile se leagă între ele, iar Magda
Ursache are arta cititului printre rânduri. De la momentul decembrie ‘89
(„e clar că deculturalizarea a început cu
sacrificarea cărții. S-a tras în Bibliotecă,
nu în balconul CC”), s-a ajuns azi la
scoaterea „Mioriței” din manuale. „Cei
ce-și schimbă locul (firește, profitabil)
se întâmplă să-și piardă și urma: limba română, pe care ar trebui s-o țină
strâns legată de ei”. Mai grav, asistăm
la o nouă „vânătoare de capete”. „Cenzura moare, dar nu se predă”, „demolatorul postdecembrist își trage sămânța
din demolatorul proletcultist”, „istoricii
adevărați riscă să fie înlocuiți de... isterici”, „școala e obligatorie, nu și cititul clasicilor”, „mizerabiliștii cer depoetizarea poeziei” sunt doar câteva
dintre avertismentele autoarei. Magda
Ursache vorbește fără compromis despre alterarea culturală prin divertisment ieftin: „un haos lingvistic fără
scăpare ne-a cuprins”. Într-o perioadă
când în Occident circulă curente de
esență extremă, precum cancel culture, „cultura” dărâmării oricăror repere culturale, pe altarul făuririi „omului
nou” (recunoașteți expresia?), autoarea
atrage atenția că „e greu când revizuirea
(normală) dă în revizionism absurd”. În
consonanță, Theodor Codreanu vorbea
chiar de o „euforie post modernistă de
șergere a memoriei”.
Ea se vede și în starea literaturii
române de azi, despre care Magda Ursache scrie că „avem de toate: poezie
cu cercel în limbă și sprâncene tatuate, poezie-pastișă, poezie reciclată (se
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La ce mai folosesc jurnalele de
călătorie într-o lume în care te poți
plimba în fiecare seară prin New York,
Paris sau Londra, prin intemediul unor
vloguri transmise live pe YouTube?
Ce rost mai are literatura de călătorie,
care făcea deliciul coplăriei noastre, în
condițiile în care izolarea nu mai există,
iar fereastra spre lume s-a deschis imediat după ’90? Cu mâna făcută evantai,
Constantin Arcu ne oferă cel puțin patru
argumente: volumele consistente din
ciclul „Prin lumea largă”: „Here I am,
Europe”, „Alte meridiane”, „Ilustrate
din Orientul Îndepărtat” și, aparte, prin
ton, construcție și intensitatea seducției
scriiturii, „Însemnare a călătoriei mele
în America de Sud”. Dincolo de titlul ce aduce aminte de însemnările lui
Dinicu Golescu, ultimul volum este mai
degrabă un roman (eu așa l-am citit), în
care „sinele dedublat” al autorului, cum
bine observa Mircea Petean, se împarte
între avalanșa de sentimente generate
de un continent copleșitor prin dimensiuni, priveliști și contraste și frisonul
imposibilei idile ce pare desprinsă
dintr-un timp paralel, al tinereței și al
maturității, împărțit între ceea ce este și
ce ar putut să fie... Mereu la porțile visului, ca în orice călătorie.
Revenind la vlogurile de „travel” care
au invadat internetul, pot spune că, paradoxal, marea lor majoritate reprezintă
un surogat de realitate. Camerele 4k sau
telefoanele ultraperformante filmează
aventuri fără savoare, întâmplări banale, plasate în peisaje insolite. Poți
cădea cu bicicleta și la Angkor Wat, și în
fața blocului unde stai, în România. Cu
ce te-a îmbogățit experiența asta? Chiar

asta am întrebat și mi s-a răspuns: aici
nu e Teleenciclopedia! No comment.
De aceea, prefer oricând peregrinările
lui Constantin Arcu, care pleacă la
drum cu cel mai prețios bagaj: cel al
generozității, al cunoașterii, al culturii
generale și al deschiderii spre lume.
De la episodul nunții din Iran, care
spulberă toate prejudecățile despre o
societate închisă, unde dansul e interzis, iar frumusețea feminină e ținută sub
obroc, până la portretul cerșetorului din
Varșovia, autorul știe să meargă la detaliul semnificativ. Călătoriile lui Arcu
sunt aidoma unui concert de jazz – o
reprezentație cu piese unice, spontane,
irepetabile. Combinația dintre anticipare și ceea ce se află la fața locului,
așteptările depășite sau din contră, sentimente, dispoziția de moment, starea
vremii, experiențe culinare și surprize,
mai mult sau mai puțin plăcute, fac
parte din fascinația lecturii. Stilul este
alert, detaliile sunt evidențiate dintr-o
trăsătură de condei, apoi ochiul avid
de cunoaștere se concentrează pe alte
repere, din teama de a nu pierde ceva
important: „Nicola Balcescu, grande
storico e patriota romeno”. Uneori stilul telegrafic potențează neașteptat atmosfera: „Plajă. Lecturi din Kipling”.
Arcu știe că aceste mici nestemate își au
dreptul la nemurire. Ca martor și cititor
complice, îi mulțumesc Călătorului pentru generozitate.

se pare o nestemată a inefabilului: „În
apropierea ei aerul avea un tremur/ ca
atunci când argintul lunii/ i se configura la-ncheietura mâinii,/ dacă își ținea
respirația/ nu era o înștiințare de bun
rămas/ ci o aducere la cunoștință/ că
pacea sufletească e în primejdie,/ apoi,
aerul era poftit înlăuntru,/ unde se
plia pe-un cumul de imprecizii:/ aveau
să fie de nedescifrat mai târziu/ când,
sosite din exil,/ pliurile rochiei/ încercau să le-ascundă...” („Apropierea”).
Inspirata întorsătură de condei din
final nu este singulară. La poezii precum „Răzgândirea”, astfel de schimbări
neașteptate de perspectivă pândesc
din spatele fiecărui vers: „Mi-e spatele
asigurat:/ de un zid/ la care urmează
să fiu pus,/ dar pericolul ce mă paște/
este acela că-mi tot vine/ să mă întorc
la dânsul cu fața,/ el fiind alb, eu idem
ca varul lui (...)” și așa, din aproape în
aproape, lectura devine din ce în ce mai
incitantă. Ar fi multe de spus, dar, ca
acoladă, la final aș pune mulțumirea
pe care i-am adus-o, în gând, pentru
omagiul adus, ca de la poet adevărat
la poet adevărat, lui „Mono”. Poetul
revoluționar, ziaristul incomod și eroul
tragic al boemei timișorene este evocat
în poemul „Citindu-l pe Ion Monoran”:
„Citindu-l pe Ion Monoran simt arsuri în
piept/ prin undergroundul lui umblu cu
o lumânare/ mirosind a lavă proaspătă
de sub meninge (...)”. Este lirica „discursului provocator și justițiar”, condamnarea „cotidianului trivial și abrutizant”, despre care vorbea Constantin
Cubleșan. O invitație la recitirea întregii
„partituri”, în această nouă cheie!

Alexandru Sfârlea: „Obiecte și voci”,
Editura Școala ardeleană,
Cluj-Napoca, 2020

Poezia lui Alexandru Sfârlea, densă și
plină de sens, se cere citită cu cumpătare.
Trei poeme, apoi pauză. De recitire, de
reflecție. Ce te faci însă dacă te trezești
dependent de avalanșa de lumini și umbre, de senzații imposibil de transcris în
cuvinte, decât de acel „bătrân reparator
de suflete”, care, vai, nu a fost în stare să
se oblojească pe sine? Întrebare retorică,
din moment ce, de la primele versuri,
devine imposibil să te mai desprinzi de
lectură: ”...Pentru fiecare cuvânt crud și
smintit/ care ți-a provocat suferință/ ai
ajuns la o limită compulsivă,/ dincolo
de care ori înnebunești/ și stai ghemuit
în fereastră/ crezându-te mușcată,/ ori
scrii texte pe propria piele cu lama:/
profiți de ocazie/ și vezi roșu în fața
ochilor,/ totul în jur e de-un roșu brutal (...)” („La o limită”). Indiferent dacă
e vorba de haiku, de „Qpoem, ca stare”,
ori de poem în proză, inspirat presărate
în cuprinsul volumului, emoția este
aceeași. Ea pare a proveni din Sfârlezia
(ori „Sfârlesia, țara mea”) cea unică și
inimitabilă, cetatea care îmbracă creatorul, după propriile spuse, în „armură
de amazoană, care luptă pentru o
anume izbândă, a Binelui”. Alexandru
Sfârlea, „poet până-n vârful unghiilor”,
cum îl definea Gheorghe Grigurcu, este
un maestru al construirii ambianțelor
ireale. Fără exagerare, „Apropierea” mi

Am mai primit la redacție:

n Iustin Panța: „Intențiile tăcerii”, Editura
Charmides, 2012;
n Alexandru Uiuiu: „Socrate poetul”, Editura Grinta, 2018;
n Iustin Panța: „Despre călătoriile (sau
însingurările mele”, Editura Charmides, 2019;
n Daniela Fulga: „15 eseuri”, Editura Grinta, 2020;
n Victoria Milescu: „Încă liberă”, Editura
Biscara, 2020;
n Theodor-George Calcan: „Amneziile doamnei Voltaire”, Editura Junimea, 2020;
n Viorel Savin: „De-ale revoluției”, Editura
Ateneul scriitorilor, 2020;
n Viorel Dianu: „Seniorul”, Editura Junimea, 2019.
n Florentin Popescu: „Convorbiri cu Theodor Damian”, Editura RawexComs, 2020.
n Mihai Ursulescu: „Conjurația declinului”,
Editura Eurostampa, 2020;
n Mihai Neamțu: „7 ani în Occident”, Editura București, 2019;
n Colecția 2020 Volumul I: „Literatura și
arta cuvântului serile la Brădiceni”, Editura
Pim, 2020;
n Mihai Zamfir: „Dialoguri la Agapia”,
Editura Iași, 2020;
n Viorel Dinescu: „O sută și una de poezii”,
Editura Academiei Române, 2020;
n Mihai Octavian Ioana: „Teatru”, Editura
Autograf MJM, 2019;
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Miruna Mureşanu:
„Psalmi fără titlu”, Ed. Grinta, 2020

n Mihai Octavian Ioana: „frizeria din turn”,
Editura Craiova, 2011;
n Mihai Octavian Ioana: „Pluralul majestății”, Editura Ramuri, 2015.
n Florin Logreșteanu: „Fals eseu desprre
vanitate”, Editura Ideea Europeană, 2020;
n Adrian Munteanu: „Paingul orb”, Editura
Arania, 2020;
n Nicolai Tăicuțu: „O biodiversitate în gri”,
Editura Editgrapg, 2020;
n Teodor Laurean: „ Fiare plângând”, Editura Top Aedition, 2017;
n Teodor Laurean: „La marginea pustiei”,
Editura Rafet, 2020.
n Ramona Băluțescu: „Rumeguș de miez”,
Volumul 1, 2, 3, Editura Universității de Vest,
2020;
n Teofil Răchițeanu: „Poeme cu Mama sau
Mormântul din cuvinte”, Editura Scriptor,
2020;
n Vasile Tudor: „același altcumva”, Editura
Rocart, 2020;
n Ilinca Stroe: „Utopia Bis 9 povești derutante”, Editura Rafet, 2020;
n Ofelia Prodan: „întâmplări cu poetul d.d.
marin și alte personaje controversate”, Editura
Limes, 2020;
n Costel Balint: „Garda de Fier”, Editura
Eurostampa, 2020.
n Nadia Urian Linul: „Povestea satului”,
Editura eCreator, 2019;
n Andrei Caucar: „ Focuri din zăpadă”,
Editura Castrum de Thymes, 2020;
n Antologica: „Cuvântul iubirii iubirea cuvântului”, Editura eCreator, 2020;
n Costel Simedrea: „Plecarea din clepsidră”,
Editura Hoffman, 2020;
n Gellu Dorian: „Gramote”, Editura Junimea, 2020;
n Viorel Savin: „O zi din viața lui Teofil
Avram”, Editura Paralela 45, 2020;
n Teodor Dume: „Dumnezeu tăcut ca o
lacrimă”, Editura Pim, 2020;
n Săluc Horvat: „Autori și cărți cu dedicație”,
Editura Eurotip, 2020;
n Adalbert Gyuris: „Doar trei cuvinte”,
Editura eLiteratura, 2020;
n Adalbert Gyuris: „Tangențe”, Editura
eLiteratura, 2020;
n Dorina Cernica: „Hansel și Gretel”, Editura Mușatinii, 2020;
n Nicolae Toma: „Niciodată nu vine prea
târziu”, Editura Giroc, 2020;
n Gyorgy Spiro: „Denunțare de spion”,
Editura eLiteratura, 2019.

Pentru a ajunge la o aparentă pace a
contrariilor, sunt despicate eşantioane de
timp în căutarea înţelesurilor care să sară
în nerăbdarea lor, profunde şi incandescente. Aflându-se în ipostaza de a cultiva
diapazoane de linişti şi umbroase tăceri,
Miruna Mureşanu instituie şi întreţine
stări de spirit precise, într-un mod delicat, prin „Psalmi fără titlu”. În virtutea acestor idiomatii reprezentate prin
consonanţe subtile, predilectă spre a fi
oarecum extatică, apare ca la o răscruce
secretă de unde, domoală în sine, revelaţia trocului esenţial, ţintind spre o treaptă
superioară de spirit... „împletită/ cândva/
din muguri de linişte şi/ din urme neclare de haos/ tăcerea/ sculptează în falduri
graţioase/ o disperare de a fi a/ unui timp/
care desparte-n fiecare zi/ cenuşa celeilalte zile/ de urmele lăsate-n urmă de/ o
lumină oferită-n schimb/ de-același cer/
care/ nu se mai miră de nimic// cum păstorind/ ferestele lumii (sumare)/ cu ochii
deschişi/ între/ muguri de linişte şi/ urme
neclare de haos/ oferindu-le/ în schimbul
cuvintelor/ (schiţate de timp/ până la cer
şi-napoi/ şi/ aşezate apoi în vitrina cu nori
a văzduhului)/ care/ despart în fiecare zi
cenuşa/ celeilalte zile de/ urmele lăsate-n
urmă de lumină” (***). Fie că e o evoluţie
în ascensiune sau în picaj, parabola creată
se desfăşoară prin succesiuni cu repeziciunea unei fuziuni (sau fisiuni) neîndoielnice,
promiţătoare de a fi productive energetic.

Peisaj impecabil, de subtilă rezonanţă, în
care este centrată accepţiunea femeii sub
aspect catalizator, ca o continuare neaşteptată a faptului demiurgic şi a unui revers
benefic în contextul episodului biblic edenic. Astfel, ne situăm la altitudinea şi atitudinea introspecţiei plasate într-un plan
vertical, ca într-o biserică a cerului, pe care
iat-o acum deschisă generos... „fiind/ un
cer încordat în ziua aceea/ femeia/ care-l
hrănea cu privirea/ prin culorile şterse-ale
norilor/ avea trupul de aer/ revendicând/
visarea luminii din nimic cu/ o smerită/
falsă libertate/ care/ o trecea mai departe/ de nostalgia bătăilor aspre de clopot/
fiind/ un cer încordat în ziua aceea ea//
îşi amintea că trebuie/ să plângă/ printre/
ceremonii aproape fără trăsături/ şi nopţi
de veghe/ cum/ armuri târzii/ care-o înstrăinau mereu de mine/ prin cele câteva
păsări/ de care nu avea habar/ şi care/
parcă o îmbătrâneau în ziua aceea// provocând/ depărtarea să ardă în taină/ sub
coaja unei veşnicii amânate/ ca moartea/
pe moarte călcând s-o uite/ cu voluptate
în viaţă/ cu o inocenţă zadarnică/ plină
de drumuri de care/ ea (îngenunchind)/
îşi amintea” (***). Construcţiile de acest
fel, angrenajele, maşinăriile semantice,
constituie o provocare în perspectiva încercării spaţiilor largi, în care geometriile
pot să se dea libere de ceasul fantasmelor,
pentru că acolo nu se fac hărţi, doar ce mai
sunt băgate în seamă punctele cardinale.
Fiindcă este menţinut, cu sfinţenie, un
echilibru programatic, se justifică prezenţa
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unui poem de maximă acurateţe, privind
orizontul amplu adus la rampă în condiţiile date de alegerea temelor majore... „ţineam/ cu greu în balanţă/ distanţa/ dintre
un timp pe care/ nimeni nu-l numeşte şi/
o lumină ascunsă în/ poveste/ prin/ lipsa
de trufie-a unei lacrimi/ a îngerului/ care/
mai plânge încă în arin/ decupând nostalgii printre/ antice rune// împărţind/
trandafirii sălbatici cu mine/ ca/ aşteptarea noastră cea de toate/ zilele să poată
înşela/ pentru/ încă o bună bucată de vreme/ un timp/ pe care nimeni nu-l iubeşte/
şi numai din orgoliu/ îl numeşte/ dintr-o
sete zadarnică de/ celălalt timp” (***).
Cartea Mirunei Mureşanu poate fi definită
drept o călătorie iniţiatică, slalom printre
formulele unei enigmatici aparte, simptom ce apare numai în poezia adevărată.

Daniela Mărginean:
„Agapi mou”, Ed. Alana, 2020

Ce ar mai rămâne, dacă dragostea s-ar
interzice sau măcar s-ar rătăci printr-o tufă
de sentimente încâlcite şi majoritatea mai
puţin onorabile. N-ar mai rămâne mare
lucru, cel mult unele zvâcniri de emoţie,
dar şi aceasta ajunsă la capătul puterilor.
Nici măcar n-ar lua-o lumea de la capăt,
ci ar sta perplexă şi inertă, pe fundul
unui hău. De aceea e bună dragostea,
dragostea mea sau „Agapi mou” în
viziunea Danielei Mărginean. Ar fi fost
de aşteptat exprimări şi stări exaltate, dar
poeta alege căi cerebrale. Şi îşi susţine
teza sentimentală pe un parcurs de 39
de poeme, cu consecvenţa şi stabilitatea
care să convingă că astfel de dragoste a
mea chiar există, în ciuda unor fenomene
pasagere care în timp sperau la titlu, dar
au pierdut cursa. Poeme de sinteză, nefiind
irosit timpul şi spaţiul în desfăşurări ample,
intergalactice, aşa cum uneori poetele mai
au obiceiul să peroreze. Registrul liric rămâne neschimbat, statornic, de un bun
simţ tehnic îndeobşte sclipitor. Dezlegare
de glia stereotipară şi recurs simbolistic,
în asigurarea confortului esenţial: „lăsăm
terapia cu cifre la voia întâmplării/ frunzele trifoiului hrănesc vise// magnolii îşi
deschid cupele de drag/ noi întoarcem
duminica pe cealaltă parte/ să ne pierdem
în noi/ agapi mou” (agapi mou(14)).
Asumare clară, într-un angrenaj posibil
vârtej, perfect normală dacă e să stăm
vertical şi să ne rotim înţelept, neuitând de
potenţele tactile: „gândul acesta nepătruns
mă leagă/ ca pe o roată de ax/ voi ajunge
să îmi fiu drum/ precum/ acului său
cadranul// degetele sunt ochii inimii/ (cei
ai minţii uneori înşală)/ privirea din piept
e flacără apă/ eter şi pământ/ învăluire
în noi/ agapi mou” (agapi mou(15)).
Tentativă ritmică clasică, convertită tot în
felul lin şi de la sine echilibrat al poetei,
care o prinde şi n-o mai lasă. Pastel senzitiv
complex, realistic, cu nuanţe necesare de
dorinţe justificate: „în oraşul cu emoţii de
ceară/ fiecare poveste urcă şi coboară/ pe
un fir imaginar de aţă/ ce leagă piepturile
între ele// se ţes reţele-ntre oameni/
pânze de păianjeni flămânzi/ aşteptând în
tăcere un zbor o cădere o ardere// oraşul
acesta în care teorii/ devin trepte sonore/
pe care se exersează ideea de zbor/ până
când trupul învaţă să-şi fie/ cel mai frumos lăcaş de cer// în oraşul acesta îmi
cresc limpezimea/ să-mi aştern minunea
de a-ţi fi culoare/ agapi mou” (agapi
mou (29)). Peisaj de ceaţă, de cumpănă,
de rezolvări imaginare pe fondul unei
geometrii nedrepte, transpusă în şi mai
şi îngrădirea lui 8x8, cu asperităţi albe/
negre; alegorie de altfel, cu un farmec ludic
deosebit: „pe-o tablă de şah pe-o mare de
ah/ pătrate surpate şi visele toate// un
rege şchiop şi un miop nebun/ cu calul în
spate dezleagă şarade/ iar printre şatre
pe drumuri deşarte/ regine zurlii precum
păpădii de cafea şi de lapte/ fac semn cu
mâna la macii copii/ pionii zglobii din
pătrate câmpii/ spun hai inocenţei// agapi
mou, vii?” (agapi mou(6)). După doar

câteva poeme, agapi mou devine obsedant,
energizant fiind şi hotărâtor într-o evoluţie
previzibilă, pentru a intra în poezia decisă,
aceea care contează. Dacă mai punem la
socoteală şi „Jurnalul Penelopei”, plus
„Gară pentru mâine”, atunci da, Daniela
Mărginean, aceasta era cartea aşteptată!

Nicolae Toma, Mihaela Huţanu:
„NICIODATĂ nu vine prea târziu”,
Ed. Castrum de Thymes, 2020

Înclin să cred că nu există niciodată,
cum nu există întotdeauna, şi la fel prea
târziu, cum nici prea devreme. Continuăm să ne trăim timpul, ca şi când acesta nu
ne-ar urî îndeajuns pentru a ni se termina
după primul colţ al unei zile sau nopţi. Pe
Nicolae Toma chiar îl îndrăgeşte timpul,
din moment ce îi aruncă o provocare sănătoasă, aceea de a se însoţi cu Mihaela
Huţanu într-un periplu sentimental, un
tango al întrunirilor şi disipărilor, toate
fiind ajungerile ce trebuiau ajunse într-un
cândva sau mai degrabă într-un „NICIODATĂ (care) nu vine prea târziu”.
Serios şi conştient, poetul se manifestă declarativ, mai puţin vocal şi vivace ca la 20
de ani, dar la fel de convins şi încăpăţânat:
„Iubirea niciodată nu vine prea târziu/ nu
bate la uşi închise/ şi nu intră prin ferestre deschise/ nu se rostogoleşte pe scări/ şi
nici nu trimite scrisori/ nu stă la taclale la
o cafea/ stă şi priveşte aşteaptă secunda/
aşteaptă când inima ta este deschisă/ când
inima ta cheamă nemărginirea/ iar şi iar”
(Niciodată nu vine prea târziu). Replica poetei nu este este una mieroasă, sau
care vine neapărat să confirme, ci ridică
steagul de pericol, de avarie. Remarcăm o
luciditate şi o acurateţe proprii maturităţii
efective, într-un ton ce te lasă mai degrabă în tranşee decât pe valuri de gânduri...
„Stau în tăcere ca într-un spital” (În taină
obosită). Din nou poetul, într-un patetism covârşitor, dezlănţuit ca pentru prima
şi/sau ultima dată, la margine de lume, de
timp, ca un fel de testament al celui care
ştie şi arată iubire: „Să iubeşti o femeie/
Care ştie să fie mereu o femeie/ O femeie
care să ştie timpul să-l oprească/ Şi să-ţi
dea miere şi sânge şi durere// Să iubeşti
o femeie privită prin ochii/ Cei păstrători
de amintiri eterne/ Să nu mai fie noapte şi
nici zi/ Doar o lumină divină şi flori/ Mereu proaspete în fiecare clipă// Să iubeşti
o femeie în fiecare vis/ În fiecare clipă să
nu poţi şti/ Unde te afli şi să uiţi de lume/
Cea plină de păcat şi încleştare// Să iu-

beşti o femeie şi fiecare noapte/ Să devină
o zi şi fiecare zi să fie o noapte/ [...] Pentru o iubire veşnică/ Mereu moştenită de
cei vii/ Mereu reînverzită/ Cu aureolă de
sfânt” (Să iubeşti o femeie). Conclusivă
este poeta, e şi normal dacă totul se învârte
aici în jurul femeii. Sinceritate şi asumare:
„Poezia e despre noi.../ apoi am plâns/ şi
plânsul nostru/ a umplut cerul/ şi ne-am
luat în braţe,/ s-au rostogolit privirile/ şiau crescut amurguri...// cu sufletele cuib
înverzit/ am curs la rădăcini/ amurg şi
răsărit,/ pământ şi ceru-ntreg.../ şi-am
asudat surâsul/ şi-o parte din poem/ şi
am rămas/ mai verzi...” (Scrişi în cuvinte). Avem în faţă o carte îndrăzneaţă, dar
echilibrată, ideatic şi semantic, aşa cum le
stă bine poeţilor cu capetele în nori, dar cu
picioarele pe pământ... Ce-i drept, trebuie să mă lămuresc dacă acest NICIODATĂ
este într-adevăr complement, să nu cumva
să fie de-a dreptul subiect... Oricum, să fie
clar, aceasta este o carte de reală dragoste,
nici târzie, nici devreme, doar dragoste!
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Alejandro López Andrada

Fragilitate

Născut în data de 13 februarie 1957 în comuna Villanueva del Duque şi format ca educator, poetul, prozatorul şi eseistul spaniol
Alejandro López Andrada a-nceput să scrie
de foarte tânăr, ceea ce a făcut ca, la numai
35 de ani, să fie numit membru al Academiei
Regale de Litere din Córdoba. Până-n acest
moment, a publicat peste 30 de volume de
versuri şi proză, precum: El valle de los
tristes/ Valea celor trişti (1985), Códice
de la melancolía/ Codul melancoliei (1989),
La tumba del arcoíris/ Mormântul curcubeului (1994), El rumor de los chopos/
Foşnetul plopilor (1996), Los pájaros del
frío/ Păsările frigului (2000), El vuelo de la
bruma/ Zborul ceții (2005), La tierra en
la sombra/ Ținutul din umbră (2007), Las
voces derrotadas/ Glasurile înfrânte (2010),
El horizonte hundido/ Zarea scufundată/
2017 - poezie; La dehesa iluminada/ Pajiştea
luminată (1990), La mirada sepia/ Privirea
sepia (1994), La bóveda de cuarzo/ Seiful
din cuarț (1996), Bruma/ Ceață (1998),
El césped de la luna/ Gazonul de pe lună
(2001), Los hijos de la mina/ Copiii minei (2003), El libro de las aguas/ Cartea
apelor (2007), Los ojos de Natalie Wood/
Ochii Nataliei Wood (2012), El jardín
vertical/ Grădina verticală (2015), Los árboles que huyeron/ Copacii care-au fugit
(2019) - proză, pentru care a fost răsplătit cu
nenumărate premii.

José Andrada
Tatăl mamei mele mirosea a fân,
a velur moale și-a depărtări.
În el intra vântul amurgului
și ieșea apoi prefăcut în lumină.
În ochii lui nicicând n-am zărit negură.
Era tot numai zâmbet
ce licăre-n ploaie, iar la căderea nopții
în ochii lui ardeau întruna doi licurici.
Tatăl mamei mele era u
n măslin cu ramuri ce scârțâiau surâzând.
Fiica lui și cu mine
ni l-am amintit azi:
ea - atât de ușoară și de fragilă,
atât de subțire, ca un fluture s-a-nălțat
din amintirile mele
și amândoi am ajuns la chipul tatălui său
să ne-afundăm
în bucuria intimă a vocii lui.
Bunicul meu vorbea mereu în metafore
de ulei, iar zâmbetul său luneca
peste copilăria mea-ntunecată.
Câtă iubire-ncăpea în zarea inimii lui!
Câtă dulceață era-n profilul lui
de plop prietenos și semeț! Pe zidul
firii lui nu era loc pentru tăcerea
violetă a umbrelor
toamnei. Azi-dimineață fiica lui și cu mine
am re-nviat lumina ce-l locuia
în vremea aceea caldă
cu stejari și poteci neștiute,
în care cerul, atunci când ploaia-nceta,
își trăgea răsuflarea și-și deschidea mapa
întotdeauna albastră
s-ascundă acolo ochii bunicului meu
și mâinile lui pline de fum și singurătate.
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Îți șterg colțurile gurii
și văd pe pielea ta
luminile-aprinse
din inima violetă a tatălui meu,
toți norii roșii ai copilăriei mele
rotindu-se câteva secunde pe deasupră-ți.
Soarele revarsă
în spatele ferestrelor
o mireasmă de aur matern.
Prin fragilitatea ta se plimbă vrăbii
cu penaj indigo. Intru în glasul tău
atât de slab și supus
aidoma unei șopârle printre crăpăturile
unui timp luminos pe care l-am văzut amândoi.
Când te contemplu, devin din nou albastru
precum privirea ta din flori de geraniu. Ochii tăi
sunt marginile unui amurg
ce nu se va-ntuneca în mine nicicând.

ca o şopârlă aurie.
Sunt lumina
ce le dă apă păstorilor morți,
cel ce iubeşte durerea nucilor
atunci când soarele vomită stuf şi iarbă-neagră
cu câteva minute-nainte
de lăsarea-ntunericului.

Uneori sunt spicul
îndrăgostit
de ultimele stele-ale cerului
şi mă-nfund în cele mai mărginaşe trotuare
pe unde iarna nimeni n-ajunge
în afara zborului huhurezului prin flori şi umbletul
hoinarului angelic
ce-şi ascunde-n lanurile de grâu
umilința senină a vechiului acordeon.
Locuiesc în bătrânul pântec al norilor
şi toamna salut tăcerile
fericite-ale negustorului
ce tranzitează printre rugii-aurorei.

Din alte primăveri
Îmi sosesc fetele, şi-n umbra sufrageriei
le vorbesc despre copilăria mea.
E mult de când s-a-nserat.
Soarele umple de umbră acoperişurile.
În copilărie - le spun am fost un spiriduş
sau o pupăză înțeleaptă. Mi-aduc aminte ca azi.
Şi cum mai dansam cu privighetorile
când se lăsa seara! Iar acum îmi visez
părinții mâncând de pe muşama
bobițe de rouă, iar pe frații mei
plângând împreună cu mine
lângă strălucirea
tristă şi portocalie a plopilor.
Le mai spun fetelor mele
c-am fost un păstrăv blând
printre algele verzi ale scurtului curent
şi ele vor să mă prindă,
dar copilăria mea
se scurge, albastră, printre degetele lor de apă.

Om rar

Ecaterina Schiwago: Abstract nature IV-Cascada1

Sunt ultimul om care vorbeşte cu păsările,
cel ce şopteşte ochiului bufniței
atunci când pe câmp
nu mai e nimeni
iar în amurg zace o strălucire
pe care doar sufletul meu o poate-nțelege.
Sunt bătrânul
ce iubeşte urzicile
atunci când, la lăsarea serii, soarele vomită
lentoarea violetă a umbrelor
ce tremură ca nişte târâtoare îmblânzite
sub cortul inutil al albastrului.
În jurul sufletului meu
e numai frig
dar în pieptul meu încă mai dorm păstorii
iar vara cade-n palma mea

Mierlele-mi dau binețe când traversez
tihna zării afunde
şi zbor
laolaltă cu libelulele pe suprafața
trainicului lac al iubirii.
Mărăcinarii mă-mbrățişează:
sunt bătrânul,
ultimul om care vorbeşte cu păsările.
Nimeni nu mă-nțelege; de-asta am aripi
şi încă mă mai ascund în tihna de muşchi
a bufniței fericite printre stâncării
sau în taina măcălendrilor sub tremurul violet
al umbrelor
ce încă mai regurgitează soarele copilăriei mele
unde încă rezistă singurul adevăr.

Huhurez
Clipele-acelea în care nu te doare nimic.
Stai
tăcut,
privind cum îți aleargă norii prin suflet,
departe de toate,
în tine,
în transparență. Nu aparții nimănui,
niciunui grup;
nicio marcă nu-ți acoperă truda.
Prin urmare, nimeni nu te poate
cataloga.
Scrii din adânca ta părăsire,
plină de urzici
şi de plopi înfrânți.
Şi, cu toate astea, rămâi aici:
singuratic,
adăstând în măruntaiele tăcerii,
ca un huhurez
rătăcit în vitrinele nopții,
simțind lumea în propria-ți respirație.
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