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EMINESCU - AZI OCEANU-NTÃRÂTAT

Azi oceanu-ntãrîtat turbatu-i;
Rãcnind, înalþã braþele-i de spume,
Le spânzurã de nori, sã spargã lume
Pânã furtuna-l reîmpinge-n patu-i.

Ca un copil ce nici al spaimei nume
N-a cunoscut vreodatã încredinþatu-i
Cã bolta cea albastrã e palatu-i;
Cu-asalt s-o ia el vrea - ca pe-o cetate.

Rãnit de fulgere, el se-ncovoaie
ªi c-o poveste îl adoarme-o boare
ªi-n vis - un cer în fundu-i se îndoaie.

Tot ce-a dorit în visul lui el are:
Tãrie, stele, luna cea bãlaie ...
Dormind murmurã - murmurând tresare.

EMINESCU | ªOROBETEA

Rãnit de vânt, oceanu' azi turbatu-i,
rãcneºte groaznic, rage, face spume,
izbeºte-n zãri, sã spargã-ntreaga lume;
legat era, dar ruptu-s-a din patu-i.

Nebun, smintit, trãznit - alege-i nume! -
îl roade-un gând zãlud ºi-ncredinþatu-i

Poeme eminesciene în ecou

Aurelius ªorobetea

EMINESCU - 166

Aurelius ªorobetea



cã tot ce vede-n zãri ar fi regatu-i ...
ºi face moarte pentru el ... anume.

O þine-aºa, o zi ... apoi, se-nmoaie ...
sleit ... îl poartã paºii la culcare ...
se pune-n pat ºi-ncet se mai ogoaie ...

ci nu de tot ... icneºte-n somn, tresare,
se-ntoarce-n pãrþi, se-ntinde, se îndoaie,
luptând mereu ... ºi-n lumea din visare.

EMINESCU - ADÂNCA MARE

Adânca mare sub a lunei faþã,
Înseninatã de-a ei blondã razã,
O lume-ntreagã-n fundul ei viseazã
ªi stele poartã pe oglinda-i creaþã.

Dar mâni - ea falnicã, cumplit turbeazã
ªi miºcã lumea ei negru-mãreaþã,
Pe-ale ei mii ºi mii de nalte braþã
Ducând pieire - þãri înmormânteazã.

Azi un diluviu, mâne-o murmuire,
O armonie care capãt n-are -
Astfel e-a ei întunecatã fire, 

Astfel e sufletu-n antica mare,
Ce-i pasã ce simþiri o sã ni-nspire -
Indiferentã, solitarã - mare!

EMINESCU | ªOROBETEA

Sub luciul lunii - rece, ca de gheaþã -
întinsa mare faþa-ºi lumineazã ...
se dã încet în leagãn ... ºi viseazã
cã-ntregul cer de stele o rãsfaþã ...

Poeme eminesciene în ecou
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Dar, vai, deodat' se mânie, turbeazã,
devine cruntã, groaznicã, mãreaþã ...
se-aruncã-n vânt, înalþã mii de braþã,
surupã þãrmuri, þãri înmormânteazã ...

Încap de toate-n larga mãrii fire:
blândeþe, urã, falã, rãsfãþare,
cruzime, poftã, milã, rãzvrãtire ...

Adânca mare are suflet mare ...
adânc ºi plin de patimi, de simþire ...
leit cu-al nostru ... nu din întâmplare.

EMINESCU - TRECUT-AU ANI

Trecut-au ani ca nouri lungi pe ºesuri
ªi niciodatã n-or sã vie iarã,
Cãci nu mã-ncântã azi cum mã miºcarã
Poveºti ºi doine, ghicitori, eresuri

Ce fruntea-mi de copil o-nseninarã,
Abia-nþelese, pline de-nþelesuri ...
Cu-a tale umbre azi în van mã-mpresuri,
O, ceas al tainei, asfinþit de sarã.

Sã smulg un sunet din trecutul vieþii,
Sã fac, o, suflet, ca din nou sã tremuri
Cu mâna mea în van pe lirã lunec.

Pierdut e totu-n zarea tinereþii
ªi mutã-i gura dulce-a altor vremuri,
Iar timpul creºte-n urma mea ... mã-ntunec.

EMINESCU | ªOROBETEA

Trecut-au ani - ca nori plutind pe ºesuri -
ºi n-or sã vie ... n-or sã-nvie iarã ... 
s-au stins acele vremi ... ce mã-ncântarã
cu doine, basme, taine, vrãji, eresuri ...

Poeme eminesciene în ecou
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credinþe vechi ... ce-adânc mã minunarã,
abia-nþelese, pline de-nþelesuri ...
În van ºi azi cu umbre lungi mã-mpresuri ...
amurg nostalgic ... lin lãsat de sarã ... 

În van mã-ntorci mereu pe calea vieþii ...
cã nu mai poþi - ah, suflet - iar sã tremuri,
oricât pe corzi de lirã mâna-mi lunec.

Pierdut e totu-n zarea tinereþii,
tãcut de-a pururi cântu-acelor vremuri ...
iar timpu-i sumbru-n faþa mea ... mã-ntunec.

Poeme eminesciene în ecou
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Sângele Domnului 
lui Eminescu

Cântecul tãu vieþuieºte
În sângele meu
Ca o umbrã de înger 

Când deschid pleoapele prea pline de rime
Nãvãlesc cãtre ceruri 
Sunete de foc ºi de jale

Uneori cântã o privighetoare oarbã
Alteori gânguritul unui copil
Alteori freamãtul dulce-n petale
ªi nimeni nu îndrãzneºte sã-l þinã din cale

Cine ar putea învinge sângele lui Dumnezeu ?

EMINESCU - 166

Lucian Ioniþã
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Mi se pare cã anul 2015 nu s-a încheiat, cã nu am încheiat nimic în-
ceput în 2015, cã lucrurile s-au prelungit ºi lungit, amînat, tergiversat, încur-
cat. Nu ºtiu, e din cauza poziþiei astrelor, e o deformare, sau cum sã-i zic, a
mea, sau e o senzatie care circulã ca viruºii, iar pe unii îi atacã la sensibili-
tãþi. Poate fi ºi o neputinþã a mea în a înfrunta oamenii ºi realitatea. Oricum,
mã întreb de ce suport cu atîta seninãtate sau umor  toate aceste amînãri
ºi încurcãri. Poate nu sînt singurul, dacã e sã mã amãgesc.

Domnul Csak tot amînã repararea ceasului meu de perete de cinci
ani. L-am vizitat imediat dupã începutul lui 2016 sã-i spun „La mulþi ani” cu
prilejul intrãrii în al ºaselea an al reparaþiei. Mi-a spus cã peste o zi-douã va
fi gata. Îl mai las, nu-l þin aproape, deºi mã tot cheamã sã-i aduc aminte, sã
nu-l punã deoparte de pe masa de lucru. Are o mãsuþã micã în bucãtãria de
bloc, cu o menghinã ca de jucãrie ºi un strung asemenea, plus grãmada de
scule mici ºi piese necunoscute mie.

Dar în 2015, altele au fost amînãrile, lungirile peste puterea mea de
înþelegere.  Le trec la amînãri deºi au fost lucrãturile diabolice ale legilor, bi-
rocraþiei, instituþiilor, oamenilor. Aveam impresia cã România nu
funcþioneazã, cã nimic nu merge bine, dar am descoperit cã totuºi ceva
funcþioneazã. Din pãcate, ceea ce funcþioneazã este un fel de robot fãrã le-
gãturã cu sensul ºi oamenii,  ci cu un sistem pe care îl întreþine sub
aparenþele binelui. Sînt legi bune ca premisã, dar în aplicarea lor se pot
forma tot felul de noduri ale ilicitului.

Ca un supus austriac la origini, dacã am fost nevoit,  am purces la
respectarea regulilor ºi a legilor, adicã la montarea legalã a instalaþiei de
baie într-o încãpere care avea rol de cãmarã, lîngã bucãtãrie, pe hol, în casa

Editorial

Traian ªtef

Anul 2015



dotatã cu apã curentã, canalizare, curent electric, toate acestea trecînd ºi
prin acea cãmarã. Evident, am cerut sfaturile de rigoare de la un cunoscã-
tor ºi acesta m-a trimis la Primãrie. Am fost, doamna amabilã de la ghiºeu
mi-a dat formularele de cerere cu un surîs înþelegãtor, dupã ce îi explicasem
ce vreau, era o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism la care
trebuia sã ataºez copia dupã CI, o schiþã, o chitanþã cu taxa pentru aºa ceva,
extras de la cartea fundualã  cum zic bãtrînii ºi un formular tip cu datele de
identificare ale casei ºi terenului ºi cererea de fapt privind transformarea.
Am mers de acolo la notar, am plãtit o taxã, am aºteptat o sãptãmînã, am
plãtit taxa de la Primãrie, am fãcut copii, am depus dosarul, am primit
numãr de înregistrare ºi s-a dat termen de 2 sãptãmîni. Dupã 2 sãptãmîni,
termen respectat cu stricteþe, am fost chemat, lucru bun, eºti anunþat tele-
fonic sau prin email, sã ridic actul. Avea 3 sau patru pagini scrise din care
nu înþelegeam nimic. În sensul cã trebuia sã fac atîtea lucruri, sã depun
atîtea acte, atîtea avize, încît mi se înceþoºa mintea. Am mai adãstat pe
scaunul din faþa biroului, nedumerit, jenat ºi am întrebat-o pe doamna
binevoitoare , în esenþã ce trebuie sã fac eu din tot ce scrie acolo. Iar s-a uitat
la mine înþelegãtor, cu oarece milã chiar, ºi mi-a spus zîmbind amuzat-amar,
domnule ªtef, degeaba vã spun,  cã nu vã descurcaþi, mergeþi la un arhitect.
L-am sunat pe amicul meu arhitect, scuzîndu-mã cã îl trag înapoi spre ast-
fel de nimicuri, dar era avizat, a rîs una bunã, adicã dracu te-a pus, ºi m-a
chemat la biroul lui. Ce acte îmi trebuia, dupã ce a descifrat el certificatul
respectiv: schiþe de mai multe feluri, avize de la Inspecþia în Construcþii,
Sanepid, Mediu, contract cu o firmã de transport moloz, diriginte de
ºantier. Toate astea fãceau vreo 2000 de lei. M-am cam revoltat în faþa lui,
cum adicã sã plãtesc 200 de lei unei firme pentru transport moloz de unde
nu rezultã numai ca sã fie la dosar hîrtia, de ce inspecþie în construcþii cînd
nu se construieºte nimica, spaþiul nu se schimbã, nici mãcar uºa sau gea-
mul, de ce diriginte de ºantier cînd racordurile alea le pot face ºi eu, nu am
nevoie nici de meseriaº, a pus creionul lui ãla cu tuº negru subþire pe doco-
mentul de la Primãrie unde era trecutã legea, am rîs amîndoi ca proºtii, mai
ales eu, cã el cîºtiga totuºi ceva, ºi ne-am amintit întîmplãri din armatã.
Problema e, zice, cu Inspecþia în construcþii, cã acuma centrul e la Cluj ºi
pentru o semnãturã stai o lunã. Accept ºi asta, voi încerca sã vorbesc cu
directorul de aici, poate mã ajutã sã nu se lungeascã atîta. Ne dãm întîlnire
pentru a doua zi, plãtesc, trimite doi bãieþi cu aparatele pentru mãsurãtori
ºi schiþe ºi mai mult de o lunã stau liniºtit. Între timp fac racordurile respec-
tive împreunã cu alt prieten. Nu rezultã deloc moloz. În acest timp prie-
tenul arhitect a obþinut toate avizele ºi ne-am amintit cã un alt fost coleg de
armatã poate juca rolul dirigintelui de ºantier. Era chiar dupã Sf. Nicolae ºi

Anul 2015
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mã gîndeam cã nu-l felicitasem de ziua onomasticã, iar acuma am nevoie
de el. Îl felicit, cu jena însoþirii unei rugãminþi. Dar nu numai atunci avea sã-
mi fie necesar, aºa cã am contractat ºi lucrarea lui. Cu asta, eram pregãtit
pentru depunerea dosarului în vederea eliberãrii autorizaþiei de con-
strucþie. Dosarul e în ordine, mai plãtesc o taxã ºi sînt îndemnat sã aºtept
telefonul sau mailul de la Primãrie. Ca sã termin odatã, plãtesc chiar taxa de
urgenþã, încã 100 de lei, ºi la sãptãmîna sînt anunþat cã pot ridica autoriza-
þia. Doamna care mã cunoºtea deja îmi mai dã, ironic prieteneºte, încã do-
uã formulare: unul prin care sã anunþ Primãria de începerea lucrãrilor ºi
unul, ºtampilat inclusiv de dirigintele de ºantier, prin care sã anunþ acelaºi
lucru Inspecþia în Construcþii. La Primãrie e simplu, completez formularul
anunþînd începerea a doua zi a lucrãrilor ºi îl las la alt birou, dar la Inspecþie
se lasã cu alte drumuri. Trebuie ºi pentru asta o taxã care nu se plãteºte în
sediul instituþiei, ci la Poºtã, cu mandat cãtre Regionala Cluj. Fac ºi acest
drum. Peste cîteva zile va trebui sã anunþ încheierea lucrãrilor. La fel, la
Primãrie ºi la Inspecþie. Doar cã mai trebuie sã completez taxele întrucît pe
formular figureazã o rubricã în care mi se cere sã trec valoarea lucrãrii. În
funcþie de aceasta mi se refac calculele. Trecuse arhitectul o valoare pe care
am preluat-o ºi care coincidea cu taxele pe care aveam sã le plãtesc. Dupã
ce trimit mandatul mai aºtept cîteva zile pînã ajung banii în cont la Cluj ºi
abia atunci mã întorc la Inspecþie dupã formularul pe care trebuia sã-l
îndosariez. Eram aproape gata. Dar mai trebuia sã se constituie comisia de
recepþie, mai trebuia o hîrtie de la arhitect cã lucrãrile s-au efectuat con-
form schiþei. Comisia s-a deplasat la faþa locului, doamna de la Primãrie,
dirigintele, arhitectul (în calitate de invitat), eu, s-a fãcut proces-verbal ºi am
fost felicitat pentru rãbdare.  Pînã aici am ajuns timp de trei luni. Urmeazã
sã primesc certificatul de punere în posesie, o adeverinþã pentru notarea
în CF, sã merg la un notar (am prieteni ºi între ei, iar unul m-a avertizat cã
se pot ivi complicaþii ºi noi cheltuieli,  de întabulare) ºi el sã continue
lucrarea birocraticã, adicã sã cearã înscrierea în CF a bãii în loc de cãmarã.
În final, voi merge iar la Primãrie sã-mi calculeze noul impozit pe proprie-
tatea ale cãrei condiþii s-au îmbunãtãþit. 

Am uitat sã vã spun cã la Primãrie apartamentul figura cu baie ºi în-
cãlzire centralã, dar asta nu am aflat-o decît cînd am depus cererea ultimã
ºi, culmea ironiei, a trebuit sã dau o declaraþie cã nu e aºa, deºi acuma era
deja. Asta ca sã accentuez absurdul.

Întîmplarea asta a mea m-a fãcut sã privesc cu mai multã circums-
pecþie vinovãþiile în cazul tragediei de la Clubul Colectiv, evenimentul cu
cele mai mari ºi mai puternice ecouri din anul 2015,  în România (în afarã,
valul uriaº al migraþiei ºi atentatele de la Paris, Istanbul  ºi din toatã lumea).



Întrebarea este: dacã intrarea în legalitate costã atît de mult ºi se face în aºa
de mult timp, nu e oarecum firesc sã aparã intermediarii? Dar aceºti inter-
mediari – care sã parcurgã tot lanþul birocratic – nu cîºtigã nici ei dacã
aºteaptã cu lunile un act. Atunci apare o nouã categorie, de intermediari ai
intermediarilor, care obþin direct actul final. Asta, însã, fraudulos. Legea se
negociazã cu funcþionarul. În aparenþã ea este respectatã, dar în esenþã ea
devine sursã a corupþiei.

Anul 2015 ne-a adus ºi un nou guvern. S-a întîmplat ceva ciudat: trage-
dia de la Colectiv a devenit simbolul oglindit al unei þãri ºi a generat o mare
energie ce a determinat cãderea guvernului Ponta. Victor Ponta pãrãsise
conducerea PSD dupã inculparea sa, refuzase sã demisioneze ºi dupã pla-
giat ºi dupã inculpare, iar acum, dupã douã seri de mitinguri, a demisionat
împreunã cu întreg guvernul. Partidele au acceptat repede ideea unui
guvern de tehnocraþi, preºedintele a fãcut un exerciþiu procedural, iar
acum prim-ministru este dl. Dacian Cioloº. Acest guvern a atras de la în-
ceput mari speranþe, deºi are unele limite (politice ºi temporale) care, ra-
þional vorbind, nu-i permit nimic spectaculos. E bine, totuºi, cã, într-un an
cu alegeri locale ºi parlamentare, organizatorul este unul neutru, cã se þine
în echilibru bugetul, cã miniºtrii nu vor sã-ºi atîrne de biografiile excelente
greutãþi prosteºti, cã toatã funcþionãrimea înaltã a vãzut cum e la arest ºi la
puºcãrie. În acest timp, Parlamentul îºi dã în petec de parcã cineva i-ar
pune pe domnii de acolo cu mîna sã se compromitã, iar preºedintele le-a
înapoiat  poate mai mult de 90% din legi.

Revistei noastre i-a adus anul 2015 aniversarea a 150 de ani de la
înfiinþare, prieteni noi, motive bune de încredere. În 2016, vom aniversa
150 de ani de la deschiderea foilor ei lui Mihai Eminescu. Am fãcut deja,
Ioan Moldovan ºi cu mine, drumul de legãturã spre Botoºani ºi Ipoteºti, în
15 ianuarie, acolo unde, acum 25 de ani, Gellu Dorian a iniþiat  festivalul
naþional ºi Premiul Naþional de poezie Mihai Eminescu. Cîºtigãtorul din
acest an este un „familist”, Gheorghe Grigurcu, un slujitor al poeziei cum
nu a mai avut cultura românã ºi pe care îl vom sãrbãtori noi înºine în acest
an, la împlinirea vîrstei de 80 de ani. În contextul acesta, aº zice cã ºi pen-
tru Ioan Moldovan, 2015 continuã  rubrica nominalizãrilor neîmplinite: la
premiul pentru cea mai bunã carte a anului dat de „România literarã”, la
premiul USR pentru poezie ºi la Premiul Naþional Mihai Eminescu. Dar
pentru toate existã compensaþii dacã eºti la locul potrivit în clipa aceea.

.

Anul 2015
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N-am avut maturitate, ci doar vîrste precare, tinereþea ºi bãtrîneþea,
vîrste reversibile, trecînd într-un joc capricios de la una la alta.

*
Hélas! Mai importantã decît drama a devenit subtilitatea dramei. 

*
Hamlet al lui Franco Zeffirelli, la televizor. Nu-mi poate eclipsa

amintirea Hamlet-ului lui Lawrence Olivier, primul mare film pe care l-am
vãzut în viaþa mea, la 18 ani, ºi l-am revãzut apoi, încã de vreo trei-patru ori,
la mari intervale de timp. E pentru mine filmul prin excelenþã, arhetipal.
Chiar alb-negrul sãu e un avantaj faþã de cromatica oarecum pestriþã a
replicii mai recente. Acest Hamlet întrupat de Olivier mi s-a întipãrit în
minte ca o efigie shakespeareanã anevoie de concurat, rãsfrîntã-n oglinda
unei vieþi sufleteºti ce abia înmugurea. 

*
Canibalismul oricãrei dezamãgiri care încearcã a se desãvîrºi. 

*
Din perplexitãþile criticului: nu reprezintã oare pastiºa un omagiu?

Nu reprezintã oare plagiatul un suprem omagiu? 
*

„Eu cred, Socrate, cã pentru un bãrbat partea cea mai importantã a
culturii lui este a fi extraordinar de priceput în interpretarea operelor poe-
tice” (Platon, în Protagoras).

*
O însemnare a lui Balthasar Gracian mi-l reaminteºte pe… Adrian

Marino: „unii preþuiesc cãrþile dupã grosimea lor, ca ºi cînd ar fi scrise ca sã-þi
exersezi braþele cu ele, nu capul”. Nu o datã teoreticianul literar credea cã
poate arunca în derizoriu cãrþile unui însemnat critic, pretinzînd cã sunt
subþiri „cît o lamã de ras”!

Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„N-am avut maturitate”
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*
Te pierzi nu prin ceea ce ai uitat, ci prin ceea ce îþi aminteºti. 

*
Acel cîntec de sirenã al dedicaþiilor interesate, meschin flatante,

desfãºurînd o caligrafie perfidã, care-i poate duce la pierzanie pe tinerii lor
„beneficiari”, ca ºi pe eventual alþi nepreveniþi. Cred cã am îmbãtrînit supli-
mentar primind maldãre de dedicaþii.

*
Morala þeapãnã, fãþãrnicia oneroasã, pudibonderia mizeriei care au

dominat adolescenþa ºi prima noastrã tinereþe. Societatea totalitarã nu fã-
cea nimic pentru a încuraja, în anii '50 ºi începutul celor '60, relaþiile dintre
sexe. În schimb nenumãrate lucruri pentru a le descuraja. Nici vorbã de
excursii, cãlãtorii, discoteci, mica publicitate sentimentalã etc. Pînã ºi relaþi-
ile ceva mai libere la sacrosanctul „loc de muncã” erau privite pieziº, nu o
datã pîrîte la „cadre”. Unicul tip feminin acceptat: femeia-tovarãº de muncã
ºi ideal socialist, adicã femela dedicatã partidului cu suflet ºi trup,
proslãvitã în stihuri îndesat mobilizatoare de Maria Banuº, Nina Cassian,
Veronica Porumbacu, ca ºi de bãrbaþii poeþi pãrtaºi ai conºtiinþei erotice re-
voluþionare (reproducerii ideologice). 

*
„A scrie despre Bacovia e iarãºi dificil, poate chiar mai dificil decît în

1964. Atunci el trebuia descoperit, revendicat. Sentimentul general era cã
i se fãcuse nedreptatea de a nu i se recunoaºte locul eminent pe care-l merita
în poezia româneascã a secolului XX. Considerat odinioarã minor, el
apãrea capital: «Bacovia cel Mare»!  Triumful lui se datora unei schimbãri în
psihologia societãþii noastre postbelice: dupã un deceniu ºi ceva de entuziasm
la comandã, se iviserã primele semne de obosealã ºi o irepresibilã nevoie
de autenticitate. Impresionatã de laconismul ºi sinceritatea operei sale,
promoþia '60, mai exact partea ei boemã, gãsea în Bacovia  reflexiile onto-
logice de care avea nevoie, cît ºi profeþiile amãrãciunilor ce vor urma.
Autorul Plumbului apãrea nu numai ca un model artistic, ci ºi, mai ales, ca
un model etic. E adevãrat cã el fusese un alcoolic, dar lipsa vanitãþii, invidiei
ºi rãutãþii îl fãcea sã parã, prin comparaþie cu cvasi-totalitatea membrilor
breslei, un «sfînt». ªi-a ilustrat poezia cu corpul sãu, cu viaþa sa, cu destinul.
Pentru a-l înþelege, în 1964, simþeam nevoia de bibliografie, acum trãiesc
poezia sa. Bacovia mi-i contemporan. «Tranziþia» noastrã e asemãnãtoare,
sub mai multe aspecte, cu «tranziþia» evocatã de el în Scîntei galbene, Cu
voi…, Comedii în fond. Au reapãrut (le vãd, nu trebuie sã mi le imaginez)
contrastele de tip burghez («vãlmãºagul milionar» ºi «milogirile de cimi-
tire», de pildã) ºi o întreagã faunã «pozitivistã» care sfideazã «idealul» ºi
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crede în «evanghelia banului». Marginalizarea scriitorului nu mai e o
chestiune teoreticã, ci o realitate imediatã. Poet, prozator, dramaturg, criticºi
istoric literar, el a început deja sã simtã rigorile «cercului barbar ºi fãrã sen-
timent», «humorul»      guvernanþilor, umilinþa de a umbla cu pantahuza. În
Bacovia e, însã, ºi calea de a depãºi aceste dureri: respectul vocaþiei. «Poet ºi
solitar…»” (Constantin Cãlin). 

*
Clujul în care, dupã 2000, revin periodic pentru controale medicale

(„consolare” pentru o multprelungitã absenþã?), îmi dã impresia unei sãli
de spectacol dupã terminarea spectacolului. Scaune goale. „Aici a stat cu-
tare sau cutare”. Pe scenã, decorul pe care nu-l mai animã nimeni, dinspre
care vine un uºor curent de aer rece. Actorii ºi publicul au dispãrut pentru
totdeauna. A rãmas doar esenþa spectralã a spectacolului.

*
Contemplaþia pare a nu exclude paradoxul. Filosofia Zen înregis-

treazã noþiunea „Koan”, adicã „întrebare cu nonsens”, urmãrind contem-
plarea ºi aprofundarea realului. Un exemplu e urmãtorul schimb de replici:
„Ce este Buddha?” „Un kilogram ºi jumãtate de in”. 

*
A cere ceva lumii în care trãieºti înseamnã de regulã a te supralicita. 
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Reamintim cititorilor care sigurat au uitat cã noi scriem aici-ºa
despre plecarea în El archipiélago de Tierra del Fuegocu goeleta Speranþa,
colþ cu Piaþa Adamache. Ne mânã în expediþie dorul de ducã ºi de aventurã
care e al tuturor semenilor noºtri ºi cu care am dat nas în nas în pruncie ºi
tinereþe când am citit, mai întâi Toate pânzele sus, pe urmã, dupã ce ne-am
mai copt la minte, Moby Dick. Oricum, pânã la îmbarcare, mai va! Deocam-
datã facem niºte ocoluri epice cam abrambura, e drept, numai cã dacã ne-
o venit sã bramburim puþintel firul narativ, îl bramburim, ce sã facem ºi
noi? Ca bãieþii!

*

”Pregãtirile pentru îmbarcare pe goeletã sunt în toi, se înghesuie la
rând membrii echipajului, ºi cum intrã în cabine, cum se petrece o modi-
ficare esenþialã a fiecãruia. Jãndarul Gicu se îmbracã într-un costum negru,
cravatã, muzica se intensificã apãsãtoare, culorile devin verzi, întunecoase,
apãsãtoare, deodatã se ivesc pe ecran în curgere verticalã ºiruri, ºiruri de
cifre, de litere, de zerouri care se succed vertical, pe urmã un pãtrat albas-
tru-verde clipoceºte în stânga ecranului ca un avertisment. Unul dintre
avertismente îl simte jãndarul Gicu în chiar momentul în care se îmbracã
în costumul negru de Agent ºi capãtã aspectul þapãn al eroilor negativi:
„eºti un gestapovist, în puii mei,” îi va spune Milan, nepotul lui moº Drulã
la ancheta la care va fi supus mai târziu pe babord, într-o încãpere mai mult
neagrã, cu un hublou care se deschide spre gardul din cãrãmidã nãpãditã
de iederã din curtea casei vecine cu aceea a familiei Drulã la care se întâl-
neºte echipajul în lungile ºedinþe pregãtitoare plecãrii cu goeleta. Fostul
jandarm devenit Agent nu îi spune nimic lui Milan, decedatului, tace ºi-l fi-

Aventuri livreºti

Daniel Vighi

Fals! De o mie de ori fals!
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xeazã cu o mutrã atât de antipaticã încât îþi vine sã-l iei la pumni ceea ce se
va întâmpla cât de curând. Înainte de asta însã, avem de povestit despre aba-
toarele din Chicago care pe mulþi îi bântuie - un coºmar al exploatãrii capi-
taliste, aºa cum a ºi dovedit Upton Sinclair în romanul Jungle. Aici, nu de
parte de lumea evocatã de scriitor, s-au rãtãcit în plinã epocã a prohibiþiei
moº Drulã cu nepotul Milan, nu departe de liniile de cale feratã nãpãdite de
buruieni, mãcriº, pir ºi volburã ca pe terasamentul Arad-Radna. Sinclair
spune:  „Pe acest teren se aflau douã sute cincizeci de mile de cale feratã”.
Desigur cã pune la modul iscusit totul în gura unui ghid ca sã construiascã
cât mai adevãrat imaginea lumii aceleia. Pe urmã mai enumerã Upton
turmele în felul unei dãri de seamã, aºa cum se fãceau ele la ºedinþele
raionale de partid de la primãria Lipova, atunci când veneau ordine de
adunare a membrilor de la regionalã ºi bãtrânul pescar Holovaºin, amic
bun de pahar cu moº Drulã, mort pe la începutul deceniului al ºaselea, avea
sarcinã sã încãlzeascã teracota în Sala Mare întrucât era iarnã geroasã. De
altfel mulþi dintre membri expediþiei, cum ar fi Nicoli, dar ºi Lae Cãcãroanþa
sau Gâbu Jugãnaru, îºi aduc prea bine aminte de momentele în care gerul
de prin 1962 -1963 ºi zãpezile uriaºe au schimbat faþa lumii de atunci.
Revenim la ceea ce ne intereseazã. Iatã, domnilor cum stãm:  „în fiecare zi
se aduceau aici (în Chicago, adicã la meserniþele de acolo, n.n.)  zece mii de
capete de vite ºi tot atîþia porci ºi pe jumãtate atâtea oi. Ceea ce însemna
vreo opt, zece milioane de animale de tãiat pe an. Noii sosiþi stãteau ºi
priveau, ºi încet-încet deveneau conºtienþi de direcþia în care se scurgea
valul spre abatoare. Cirezi de vite erau mînate spre platforme mari de vreo
cincisprezece picioare, înãlþate deasupra þarcurilor. Un puhoi nesfîrºit se
revãrsa spre aceste platforme; aveai impresia cã o vrajã misterioasã le
împingea spre destinul lor, despre care nu bãnuiau nimic, un adevãrat rîu
al morþii.” (Upton, p. 48). Impresionant! Bravo! Agentul Gicu este de-acum
îmbrãcat în costum negru, are o imposibilã meclã de gestapovist care cere
nesfârºit de mulþi pumni, ceea ce se ºi întâmplã cât de curând. Deocamdatã
sã reþinem faptul cã Milan Decedatul nu suportã conspiraþiile, mai ales ace-
lea în care sunt amestecaþii aºa-numiþii psihiatri pe care personal nu-i su-
portã. Cel mai reticent este Milan Decedatul faþã de aºa-zisele diagnostice
psihiatrice, întrucât acestea sunt niºte porcãrii faþã de misterul creierului
uman care este dotat cu o dinamicã ºi o fiziologie ce depãºesc cu mult
capacitãþile de aºa-zis diagnostic ale aºa-ziºilor doctori psihiatri. Mai e ceva
de adãugat aici, ºi Milan nu se sfieºte sã vorbeascã rãspicat despre tradiþia
conspirativã, cãci pe bunã dreptate se poate vorbi de aºa ceva, dintre psihia-
tri ºi autoritãþile statale de-a lungul epocii moderne, fapt care a dus la apari-
þia unor adevãrate complicitãþi ascunse în reþele vinovate, fie ele în dicta-
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turile comuniste, aºa cum ne spune marele dizident Soljeniþîn prin scrieri-
le sale despre lagãrele de concentrare sovietice, fie în aºa zisele democraþii
actuale care nu sunt deloc mai bune în aceastã privinþã decât cele nazisto-
comuniste, dacã ar fi sã ne referim doar la tragedia nebuniei eminesciene
sau la neuitatul film despre zborul peste cuibul de cuci despre care se ºtie
cã ilustreazã complicitãþile acestei tagme aflate în legãturã cu nenorocirea
pe nume Sigmund Freud – cel care a socotit cã noi avem suflet ºi simþire
deoarece ne mânã de la spate (sic!) tot felul de comportamente inces-
tuoase, tezã cu care nici un om cu scaun la cap nu poate fi de acord.
Rãzboiul lui Milan Decedatul se poartã mai ales cu Manualul pentru Diag-
noza ºi Statistica Bolilor Mentale. Pe acesta Milan îl considerã rãspunzãtor
de rãul lumii de azi deoarece autorii lui – 25 de aºa-zise personalitãþi ale psi-
hiatriei – se aflã pe listele unor mari concerne farmaceutice interesate în
rãspândirea unor cât mai largi utilizãri a drogurilor  ascunse sub denu-
mirea aparent nevinovatã de terapii medicamentoase. Fals. De o mie de ori
fals dacã nu ar fi ºi criminal! Ca sã dãm un exemplu la îndemânã, iatã lupta
pe care Milan Decedatul o duce împotriva gestapovistului Gicu, agentul cu
muian care cere nesfârºit de mulþi pumni: aceasta nu se va sfârºi cu una cu
douã, atâta vreme cât în Manual au inclus ºi preocupãri omeneºti cât se
poate de inofensive cum ar fi privitul pe internet ºi jocurile virtuale, dar ºi
altele de felul obsesiilor conspiraþioniste ale te miri cãror grupe de oameni
care cred în te miri cine ºi în te miri ce sub pavãza libertãþii de exprimare
ºi de credinþã, tot în Manual sunt incluse aºa zisele fanatisme religioase ºi,
chipurile, comportamente politice paranoice. Fals! De o mie de ori fals!”

(din romanul Mort în Patagonia)



20

ZBORURI INTERNE – LYRIC CLASS

Sunt de acord cu ceea ce scrie Cãlin Vlasie – pe
coperta a patra a noii cãrþi de poezie a lui Gellu
Dorian – în chestiunea relaþiei poetului cu 
generaþia sa: „Nici un poet optzecist nu a rezumat
mai frumos, în chip de vers, ca în poezia 1980.
Puzzle , mãreþia uneia dintre cele mai mari 
generaþii de poeþi a literaturii române. Gellu
Dorian se identificã pânã la pierdere de sine cu
spiritul generaþiei ’80. Murmurul elegiac atât de
profund al poeziei lui se amplificã inconfundabil
pe mãsurã ce pasãrea phoenix a trecutului se
ridicã la cer.” Sigur, mi-aº îngãdui unele propuneri
sfioase: poetul nu rezumã ci sugereazã ºi pledeazã,
eventual concentreazã – ºi nu atât mãreþia, cât
specificul, marca de identitate.
Nu sunt de acord cu ce scrie Mircea A. Diaconu,
tot acolo, precum cã „ pentru Gellu Dorian, exis-
tenþa e numai un pretext. Sau nici mãcar atât.
Oricum nu face caz de ea decât pentru a-i identifi-
ca cu o anume vehemenþã negativitatea, rãul, fie
el ºi contextual .”  E drept cã imediat Diaconu
explicã, ºi sunt de acord cu explicaþia sa, care, în
fapt, conduce la ideea cã, dimpotrivã, Dorian e
ocupat pânã peste cap de existenþã, de realitatea
timpului prezent, fie ea ºi negativitate ºi rãu.

Poeþi în cãrþi

Ioan Moldovan

Gellu Dorian
Închizi fereastra. ªi zbori!

Ed. Paralela 45, Piteºti
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Sensibilitate rãsãriteanã – aceasta însemnând ºi talentul admirabil de a-ºi
gãsi cele mai potrivite scenarii în folosul reprezentãrilor ºi plãsmuirilor
gândirii poetice – , Dorian trãieºte un dor al comunicãrii/ comuniunii cu
semenii, ºi, de aici, poemul (Douãzeci ºi douã de milioane de poeþi)
despre aºteptarea – deopotrivã scepticã ºi optimistã – a naºterii cititorului –
de poezie, în primul rând – în aceastã lume de astãzi vãduvitã de rodirile
imateriale ale imaginaþiei ca formã de cunoaºtere ºi de identitate spiritualã,
apãsatã dureros de o înnoptare globalã a sufletelor celor vii dar amorþiþi.
Tot de aici, în poezia Dragã Fiodor Mihailovici, pregãtirile cvasi-ritualice
pentru intrarea în momentul miraculos al naºterii poemului, al timpului ºi
spaþiului de iluminare, dezolarea eºecurilor repetate, tatonarea reluatã a
accesãrii graþiei, recãderea în mecanica gesturilor domestice cotidiene,
aºteptarea, amânarea ca soluþie de avarie, starea de derutã în faþa realitãþii
încuiate: „da, mã întreb ºi eu, pe cine mai intereseazã/ grãmãjoara asta de
cuvinte/ care încearcã sã transforme/ nimicul în poezie,/ mã întreb ºi eu
aºa, pur ºi simplu,/ nu cã aº aºtepta vreun rãspuns de la cineva anume,/
pentru cã cineva anume nici nu mai existã,/ toþi cei care ºtiau sã-mi
rãspundã/ au numai trecut,/ prezent, deloc,/ viitor, nici atât”.  Astfel, „fiinþa
nefolositoare” a poeziei preocupã ºi ocupã lucrarea liricã a lui Dorian, fie cã
abordeazã temele sale preferate – Femeia, Poezia, Timpul concret versus
Viitorul (Ziua de mâine), Instalaþiile miraculoase ºi fantasmagorice 
( v. Malaezia, Maºina de copt pâine etc.), stratul cu flori, memorialul de
familie, ordinea-dezordinea  poeticã etc.,  fie cã scrie cutare poem 
„ocazional”. Dorian inventeazã scenarii, scene, momente, situaþii sau preia
de-a gata ocazii anume cãrora le dã o încãrcãturã liricã nobilã, dedusã din
oeconomia vieþii sale intime sau livreºti, dar le solicitã ºi o sarcinã faticã
menitã sã-l facã pe cititorul generic copãrtaº al unei sãrbãtori/ celebrãri
sufleteºti, cum se zice îndeobºte. Pe suprafeþe uneori generoase, alteori
restrânse, de texte ceremonioase ºi familiare totodatã, Dorian e un bun
cunoscãtor ºi conducãtor de solidaritate moralã ºi esteticã, prin tropi 
ingenioºi ºi ataºanþi, cultivând sentimentul prieteniei ca pe un viaticum
salvator, ca pe „confortul necesar unei bune dispoziþii”, leac împotriva
„rãnilor sufleteºti”.
Prin poemele lui Dorian lirismul e un fir cãruia poetul ºtie sã-i asigure o
continuitate admirabilã spre o „petrecere de cuvinte” – un Banchet poetic
–  la care, încã o datã, în aceastã nouã carte,  ne invitã generos ºi deloc 
formal.
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DESPRE COANDE, NICOLAE COANDE

Nicolae Coande s-a nãscut la Osica de Sus, lângã
Caracal, pe 23 septembrie 1962. Locuieºte în
Craiova, unde propune întâlniri cu scriitori ºi
poeþi – pentru ca gustul literaturii ºi aroma 
prieteniei sã nu piarã din oraº. A debutat editorial
cu placheta de poeme În margine (1995, Premiul
de debut al Uniunii Scriitorilor din România). Au
urmat: Fincler (1997, Premiul Filialei Craiova a
USR), fundãtura homer (2002, Premiul USR),
Folfa (2003), Vânt, tutun ºi alcool (2008), Femeia
despre care scriu (2010), precum ºi antologiile
Vorba Iago (2012) ºi Persona (2013). A mai scris
cãrþi de publicisticã ºi eseuri. Este prezent în
antologii ºi reviste din mai multe þãri europene ºi
SUA.
„Nicolae Coande – considerã Al. Cistelecan – e cel
mai sever mistic (al poeziei, dar nu numai) dintre
poeþii de azi. Mâniile, imprecaþiile, afuriseniile lui
de aici se trag: din ultrajul idealurilor prea febrile
ºi prea radicale. El e chiar misticul negativitãþii […]
restul e literaturã. Iar el literaturã nu vrea sã scrie.”
Pe de altã parte, ªtefan Borbély observã: „Coande
scrie, esenþializat, la marginea morþii: nu împotriva
ei, ci în complicitate cu ea, poezia sa fiind, dupã ce
trecem de toate etichetele foarte inteligente care i
s-au ataºat, o thanatofilie atent controlatã.”
Referitor la cea mai recentã carte de poeme a lui
Coande (Nu m-au lãsat sã conduc lumea), 
editorul sãu, poetul Claudiu Komartin e tranºant:
„Prin noul sãu volum, Nicolae Coande mai
demonstreazã o datã cã viabilitatea unei formule
poetice nu þine de mode, de migraþii sezoniere, de
tendinþe. Cã un poet adevãrat continuã cu 
obstinaþie sã-ºi urmãreascã obsesiile, sã-ºi
hrãneascã indispoziþiile, ºi o face rãmânând tot
timpul subtil ºi neaºteptat, fals sentenþios – dai la
tot pasul în aceastã poezie de admirabile scãpãrãri

Folfa
Editura Vinea

Bucureºti, 2003

Fincler
Ed. Ramuri

Craiova, 1997
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de luciditate ºi inteligenþã bine strunitã –, sarcastic, negru-n cerul gurii ºi
bavard, când, de fapt, atât de grav în fiecare secvenþã derulatã în filmul sãu
straniu, ce atinge uneori tragismul prin intermediul metonimiei ºi al 
deriziunii. Lucru pe care doar câþiva dintre cei cu adevãrat mari (nu
neapãrat poeþi galonaþi sau faime ale istoriilor literare) l-au mai reuºit atât de
memorabil – de obsedant – în toatã poezia româneascã recentã.” Iatã ºi o
confesiune a poetului legatã tot de noua sa carte: „Am scris cartea asta timp
de cinci ani, fãrã sã mã gândesc cã o voi publica, iatã, la exact 20 de ani de la
debutul editorial. Atunci am publicat În margine ºi mai cred ºi azi, dupã ce
am citit sute de poeþi ºi chiar cãrþi fãrã semnãturã, cã insul care scrie poezie
este homo sacer al tuturor epocilor, excomunicatul, cel autodesemnat sã
provoace ºi sã ilustreze diferenþa, dincolo de lege ºi totuºi înãuntrul: figura
noastrã în oglindã, aºa cum nu avem mereu puterea de a o recunoaºte. Aºa,
poem dupã poem, am ajuns la concluzia «savantã» cã doar la cinci ani
putem fi cu adevãrat poeþi, atunci când puterea noastrã se uneºte, cum
cerea Nietzsche, cu o altã putere ºi fãptuim cu adevãrat totul. Ceea ce facem
pe urmã este o transcriere palidã a acelei miresme unice.”

Am transcris, cu un sentiment de necesitate, toate textele care
introduc – prin coperte ºi manºete – poemele din Nu m-au lãsat sã con-
duc lumea, carte cu dedicaþia: „Copiilor mei Ducu, Lia ºi Andrei, care au
toþi aceeaºi vârstã pentru mine: cinci ani”. De te-ntrebi de ce tocmai cinci
ani, te lãmureºti citind motto-ul din pagina din dreapta celei cu dedicaþie:
„Aveam cunoaºterea intimã...ºi ignoranþa unui copil de cinci ani.” (Ezra
Pound). Prin coroborare, ajugem la o deschidere bunã: aceasta este cartea
lui Coande.  Cele de dinainte sunt transcrieri palide ale acelei miresme
unice”. 

Ca unul care îl consider pe Coande drept unul dintre poeþii 
adevãraþi, redau mai jos notaþiile prilejuite de volumele anterioare. 

***

Un debut editorial ieºit din serie a avut Nicolae Coande în 1995, cu
placheta În margine. Numit de prefaþatorul sãu, poetul Liviu Antonesei,
„poetul care vine”, Coande îi apãrea aceluia „la 32 de ani, în acelaºi timp, ºi
foarte profund ºi încã neobiºnuit de tânãr”, în timp ce lui Al. Cistelecan 
situaþia i se pare mai complicatã: „Oricât de tare, el vine pe prestigiul gata
clãdit al unei sensibilitãþi vitriolate ºi anxioase ºi pe principiul poetic al 
exasperãrii, dizolvând o pilulã de cinism în narcoza tandreþii.” Asta, în ce
priveºte sosirea poetului în câmpul cam inflaþionist al poeþilor ce vin. În
privinþa semnalmentelor particulare, criticul Cistelecan, cu (ne)obiºnuita-i
sagacitate ºi cu fineþea-i, binecunoscute, observa cã poetul de pe Olt
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„trãieºte încã religia poemului, chiar ºi în plinã rumoare a deconstrucþiilor,
mai mult ori mai puþin eficiente ºi premeditate”, cã „o cernealã cioranianã
rãzbate în aceastã iubire clamatã în apostrofe  ºi în care patetica exasperãrii
e susþinutã de o ardenþã întoarsã în afront”, în fine, cã poetul Coande „e un
credincios al poemului ce-ºi ascunde fervenþa în cinisme de faþadã”.
În de sine stãtãtor ºi în a doua sa carte de versuri, ca atitudine în faþa vieþii, a
lumii ºi, desigur, a rostului poeziei, Coande s-a schimbat doar în privinþa
libidoului textual, ca sã spun aºa. Dacã în cartea primã poemele mizau pe
un principiu al elocvenþei prin concentrare ºi intensificare, în Fincler 
poetul a dobândit gustul dezvoltãrilor, semn al aproprierii unei retorici a
vehemenþei pe spaþii mai largi. Coande nu se mulþumeºte sã sugereze, el
vrea sã convingã ºi, drept urmare, poemul se face solilocviu ce nu-ºi refuzã
zãbava persuasiunii. Spaþiul sãu e mai tolerant faþã de figurile convicþiei ºi
între volutele oralitãþii încap acum interogaþii, citate, silogisme (ale 
amãrãciunii, desigur, dar ºi ale elocvenþei negatoare), ironii, sarcasme, 
cinisme etc., chiar tentaþiile prozei în cheie simbolicã (v. poemul titular).
Cheia la portativul lãrgit al confesiunii lirice este scârba – de mistificãrile
sinelui, de comédia lumii, de iluziile omeneºti, de inerþiile limbajului, de toþi
ºi de toate. Un subtitlu precum Continentele scârbei la poemul Minþile
defuncte este cît se poate de potrivit.

Cu a doua sa carte de versuri, Nicolae Coande a intrat în 
maturitatea vocaþiei sale lirice ºi devenirea sa poeticã se cuvine aºteptatã cu
tot interesul. 

***

Scârba de poezie, ca de o graþie care a devenit meserie, dar ºi
seducþia exercitatã de poezie, în pofida (de)cãderii acesteia din urmã în
consum verbal,  executã la patru mâini, cu o seriozitate ce devine adesea
pateticã, variaþiunile convieþuirii lor conflictuale  în poezia lui Nicolae
Coande din noul volum Folfa. Monologal ºi autoscopic, poetul  desfãºoarã
litaniile unei suferinþe pe care încearcã sã o sfideze prin ironie ºi cinism,
din postura unui Hamlet postmodern, profund ulcerat de mistificãrile la
care se lasã supusã biata fiinþã a sufletului sãu. Un „sau-sau”, nu 
kiergegaardian ci passolinian (din Petrol), indicã, din poziþia de motto, 
ofensiva interioarã pe care o proiecteazã analistul poet: „Ori sã te exprimi ºi
sã mori, / ori sã rãmîi neexprimat ºi nemuritor”. Nu ieºirea din aceastã
dilemã îl intereseazã pe Coande, ci locuirea ei, cu toate riscurile pe care
insistenþa acestei locuiri dilematice le poate servi conºtiinþei lucide.
Senzorii elegiaci sesizeazã mai ales pierderea prospeþimii poetice ºi 
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deambularea dezolatã prin labirintul mecanismului, în cãutarea unui Graal
al iluminãrii de sine. 
Poemul liminar, Prãpastia cu ochi albaºtri, se încheie astfel: „Insist dar nu
mai miros a poezie proaspãtã ca un þãran bãtrîn ºi singur / îngropat de viu
în pãmîntul pe care trãia.” Iar fragmentul ales pentru coperta a patra
(extras din partea finalã a tripticului care formeazã poemul Folfa) e ºi mai
elocvent: „nu e luminã aici nici cât sã-mi acopãr faþa / bâjbâi în interiorul
unui animal sedus de poezie mi-e greu / sã înaintez – înainte nu e 
deocamdatã nimic în urmã / groaza îmi aspirã unghiile / mã rog ºi cobor
tot mai mult ca într-o meserie / de care i-e scârbã”. Din aceastã înþepenire
într-un punct de crizã, ca dintr-o capcanã metafizicã, poetul emite mesajele
sale doldora de exasperãri existenþiale,  parcã mânios cã poezia, în care îºi
pusese atâtea iluzii, nu-l poate mântui. 

Al doilea poem, Amor mic cu literatura,  e un simili-„anotimp în
infern” rimbaldian, vituperând slãbiciunea, „blegeala” vieþuirii
(„Sentimentul cã moale bleg nediferenþiat mi-am urmãrit exterior  / viaþa”),
dezavuând „vicleniile poemului” ºi „preocupate(le) aere de scriptor” ºi
aspirând încã la aventuri exploratorii viguroase, la o personalã altã „corabie
beatã”: „Ca orice animal înalt mi-ar plãcea sã mor departe de literaturã”.

Nicolae Coande e un poet cu plãcerea acumulãrilor ºi dezvoltãrilor,
se înfierbântã cãutând persuasiunea ºi elocvenþa, rãmânând totuºi 
melancolic în plin vertij al expresivitãþii, capabil, atunci când simte coarda
liricã prea întinsã, de sancþiuni ironice la adresa propriului patetism. O
retoricã a gravitaþiei ideaþiei dã poemelor amploarea unui discurs ce nu-ºi
refuzã stilul ramificent, dar nu excentric, uzul cuvintelor rare sau vechi, sau
inventate, înþelegerea sensului cãrora e lãsatã pe seama unei prezumate
erudiþii a cititorului. Ilustrativ în acest sens este poemul titular al volumului,
unde, probabil,  numai cunoscãtorii limbii Vechiului Testament, ori cititorii
împãtimiþi ºi profesioniºti ai acestuia, ar putea ºti ce înseamnã: merkhab,
ghulaþi, sicar, þimþum, þara Schlaraffia, Schmattes, poate chiar Folfa. Eu îmi
mãrturisesc ignoranþa.

Un poem frumos este Masa, a cãrui traducere în germanã apare la
finele volumului (sub semnãtura lui Cosmin Dragoste). Poetul plãsmuieºte
un coºmar pe ideea unei sumbre „cine de tainã” nu numai desacralizatã ci
de-a dreptul demonizatã, cãci este vorba de „cina porcului”, cu suprapuneri
de motive (apare ºi un Lazãr care, deºi pare viu, nu e, dar nici mort nu este),
cu spaime funebre ºi secvenþe funeste, cu o atmosferã de groazã bine adusã
din condei, totul sub cupola întunecatã a unui tremendum apocaliptic.
Pe aceeaºi formulã amplu-monologalã merg ºi poemele Gege, Palma cu un
singur deget ºi Prim-planul m-a distrus (Portret târziu al bãrbatului-paj),
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orchestrând aceleaºi obsesii ale pervertirii 
scrisului poetic, ale lumii ca bâlci al deºertãciu-
nilor („bîlciul neamprostului îmbãloºat”), ale 
singurãtãþii ºi noncomunicãrii în aceastã lume
aflatã în pragul apocalipsei etc., cu accente mai
ascuþit-satirice, sub semnul unei disperãri morale
(„disperare oarecum jucatã”, recunoaºte poetul
copleºit de deziluzie („Ce-mi pasã mie de antici ºi
de cetãþile lor clãdite pe apã / am sub picioare
pãmântul sterp ºi ideal lipsit de speranþã”).

În totul, Nicolae Coande dã în Folfa
mãsura maturitãþii ºi valorii sale poetice.

***

Acum, un pic despre poezia din cartea
noua.

Atitudinea de frondã e prezentã tot 
timpul, ruptura dintre poet ºi ceilalþi e evidentã,
cum evidente încep sã fie ºi disocierile lãuntrice
între fericirile poetice de odinioarã ºi scepticismul
vârstei de-acum. Vara a trecut cu Tequila ei cu tot
(poemul-introducere se numeºte Vara Tequila) ºi
cel ce continuã sã scrie înþelege cã „Trebuie 
sã-nveþi sã lucrezi cu cei mai buni chiar în timp ce
te fereºti de ei”, ºtie totul despre anxietatea 
influenþei ºi cade de acord cu Rilke: „Traducerea
este cel mai pur procedeu prin care poate fi
recunoscut Talentul poetic.” E vorba, fireºte, de 
traducere în sensul de apropriere a unei viziuni
prin asimilare pentru o mai exactã definire a vocii
proprii a celui ce „traduce”.

Nu m-au lãsat sã conduc lumea are trei
pãrþi: Impostura, Fochistul negru ºi Chipul. Cele
trei fac un corp liric armonios ºi puternic. Fiecare
poem e un fel de exil existenþial. Coande scrie ca
un exilat într-o lume pe care a ajuns sã o cunoascã
atât de bine încât ea pare un þinut lãuntric, 
scufundat în eul liric (ca sã folosesc o sintagmã-
cult a dascãlilor de românã), atins de mari maladii
asupra cãrora poetul acþioneazã cu practicile 
magice ale poeziei, un mix de spirite: elegiac,



moral, critic, sarcastic, melancolic-nostalgic, vituperant, sentimental etc.
Coande  priveºte în jur ºi judecã (un fel de „Judecatã de apoi” personalã)
sau, mai des, se întreabã ºi socoate neliniºtit ºi saturat de angoasã cum
poate fi judecatã lumea exilãrii sale. Când pare a avea tãria unei sentenþe de
criticã practicã, simultan îl cuprinde îndoiala ºi atunci totul începe sã intre
într-un vertij de pseudo-înþelepciuni servite cu o fermecãtoare 
ingeniozitate a formulãrilor abstruze ºi incitante. Poemul e un carusel de
pozitive ºi negative, de gravitãþi ºi imponerabilitãþi expresive, pe care poetul
le struneºte ca un îmblânzitor de îngeri ºi demoni la grãmadã, ca un magi-
cian (fãrã firmã oficialã) al vãzutelor ºi nevãzutelor, al grelelor carnaþii ºi al
transparenþelor muzicale. Exilat în lumea realã devenitã teritoriu alienant al
fiinþei sale vulnerabile, el îi devoaleazã cu o febricitarã angajare liricã, cu o
exaltare controlatã de maliþie ºi ironie, politicile sale „reale” ºi „corecte”, 
iritat, exasperat, dezesperat de facultãþile ei mistificatoare, amãgitoare, 
opacizante, mereu ºi mereu resimþite ca o imensã insultã la adresa inimii ºi
a spiritului poeziei.

Poemele lui Coande din cartea de acum sunt ca niºte asolamente
intens cultivate de dezolare, axa medianã fiind asiguratã de ironia ºi 
duritatea intelecþiei lirice în ocurenþã cu constructele setei de sacru ºi de
adeveriri prin spirit.

„Om încãpãþânat ºi singur”, Coande apeleazã în momentele de
maximã iradiere a rãului mundan la locuri (v. Importante sînt locurile) ale
vieþii personale, dar ºi ale Cãrþii (misterul Naºterii cristice), la, bunãoarã,
amintirile fondatoare generate de Osica natalã, de Viaþa secretã a mamei
mele, de Bãrbaþii din literatura familiei noastre, la întîmplãrile revelatorii
din timpul cotidian (v.Chipul), la invocarea destinului eminescian, la cutare
secvenþã cu propriii copii ori cu copilul generic – toate acestea epifanii ale
spiritului indestructibil survenind în poezia unui poet puternic ºi adevãrat.
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Povestea care zideºte
Lumea/ne’Lumea

De la prima carte, romanul Îmblânzitorul
apelor, publicat sub pseudonimul A.R. Deleanu
în 2012 la CDLP, s-a vãzut cã Flavius Ardelean are
o viziune ºi o inventivitate narativã cu totul
aparte. Au urmat douã volume de prozã scurtã
(Acluofobia ºi Bizaroproze, amândouã la Herg
Benet) cel puþin la fel de... bizare. Nimic nu
anunþa însã „dezmãþul” din acest basm recent
apãrut, o fantezie scrântitã, primã parte a unei
preconizate serii numite Miasma, care surprinde
încã de la titlul ºi – trecând peste textul însuºi, o
sarabandã imaginativã – care impresioneazã atât
prin prezentarea graficã excepþionalã, cât ºi prin
crochiurile realizate de Ecaterina Boricean, o vari-
antã vizualã contrapuncticã a prozei lui Flavius
Ardelean: acolo unde scriitura e stilizatã ºi barocã,
ilustraþia e schematicã ºi frustã, ambele reuºind
însã un efect de macabru metafizic. Astfel, la cum
aratã acum acest proiect literar, ºi numai din „pro-
legomena” de faþã, se poate spune lesne cã ne
aflãm înaintea unui eveniment ieºit din comunul
literaturii române.

Camera de gardã

Mircea Pricãjan

Flavius Ardelean – Scârba
sfântului cu sfoarã roºie
(Fiind prolegomena la Tratat
de rezistenþa materialelor.
Despre naºterea, viaþa ºi
moartea sfântului Taush,
Adicã: Aventurile sale din
Gaisterºtat pânã în
Mandragora: Ce a fãcut, ce a
zis, ce a vãzut ºi ce a simþit
între Lume ºi Ne’Lume.
Istorisite de scheletul
Bartholomeus Pumn-de-Oase
ºi culese de Flavius Ardelean),
prefaþã de Michael Haulicã,
ilustraþii de Ecaterina
Boricean, Editura Herg Benet,
colecþia Cãrþile Arven,
Bucureºti, 2015



Taush este sfântul care, scoþându-ºi din buric un fir de aþã roºu,
ajutã morþii sã treacã pragul în lumea de dincolo fãrã zbateri sau dureri.
Creºte în Gaisterºtat, o cetate pierdutã într-un timp mitic, ºi este educat de
Moºu Tace în taina povestitului, rostul unei tagme de magi care, istorisind
bucãþi din lume, o apãrã de atacul ne’Lumii – de forþele întunecate. Aceste
forþe împing lucrurile din partea cealaltã, forþeazã binele, dar ºi cãlãtoresc
prin lume cu un bâlci care, la un moment dat, poposeºte la marginea
Gaisterºtatului. În acest moment, ucenicia lui Taush se încheie ºi, împreu-
nã cu doi dintre amicii sãi, Danko Ferus ºi Bartholomeus, pornesc la drum
pe urmele rãului. Au parte de multe peripeþii, de primejdii inimaginabile,
ºi-ntr-un final Taush, sfântul, întemeiazã departe cetatea Mandragora. În tot
acest timp, ca un veritabil martir, Taush trece prin mai multe „scârbe”, stãri
de transã, când cãlãtoreºte, de fapt, între Lume ºi ne’Lume, revenind de
fiecare datã schimbat.

Toate acestea (ne) sunt povestite de Bartholomeus, un schelet
ambulant, unul ºi acelaºi cu amicul lui Taush, care, acceptând cererea cãlã-
torului pe care îl ia-n cãruþã în drum spre Alrauna, primeºte-n schimb, la
fiecare înnoptare, vama sa de carne. Astfel, pe mãsurã ce povestea sfântu-
lui cu sfoarã roºie se deapãnã, scheletul-povestitor se-ncãrneazã (povestea
se-ntrupeazã, deci), iar cãlãtorul-ascultãtor se decorporalizeazã, devenind
schelet. Minunatã aceastã metaforã, punere în ramã a întregii filosofii din
lumea lui Taush, cu magii ei care þin realitatea în frâu povestind-o. Ajungi
astfel la final sã simþi precaritatea celor citite, sã te-ndoieºti de pariul aucto-
rial ºi sã priveºti cuvintele de pe hârtie ca pe tot atâtea cãrãmizi de humã
din care se clãdeºte edificiul, în definitiv, iluzoriu, fatalmente, al poveºtii.

Surprinzãtor ºi profund acest roman-basm cult, unic în literatura
noastrã ºi cu siguranþã menit sã se aºeze, cu timpul, în rândul scrierilor fãrã
vârstã. Flavius Ardelean e-un povestitor-scriitor-artist autentic, care deja îºi
lasã urma asupra a tot ceea ce atinge. În cazul de faþã: imaginarul nostru, al
tuturor celor care-l citim.
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ELIZA BRÃTIANU I-A FOST APROAPE

Un aparator tenace va avea gazetarul ardelean în Elisa Brãtianu,
nimeni alta decât decât soþia premierului I. I. C. Brãtianu, marele prigonitor
al lui Slavici! În notele sale de jurnal, Elisa Brãtianu, fosta elevã a scriitorului ºi
jurnalistului, va arãta ca s-a gândit la el, pe când era la Iaºi, chiar în ziua
armistiþiului de la Focºani, semnat în 26 noiembrie (9 decembrie) 1917, între
România ºi reprezentanþii Puterilor Centrale. Elisa Brãtianu va nota cã a
refuzat mereu sã creadã în acuzele de trãdare ce i s-au adus: "S-a încercat sã mi
se spunã cã a comis greºeli; se poate, dar am refuzat sã le cunosc; recunoºtinþa
mea pentru el trebuie sã ramânã intactã"1. Sunt rememorate zilele de scoalã,
când profesorul Slavici trasa cu roºu viitoarele graniþe (cele ale României
Mari) ºi afirma cã prãbuºirea Casei de Habsburg nu poate întârzia, deoarece
"a trãdat prea multe suflete omeneºti"2. Despre caracterul deosebit al doam-
nei Elisa Brãtianu va vorbi ºi Sever Bocu. Acesta avea sã o cunoascã destul de
bine în perioada de coºmar petrecutã la Iasi. La un moment dat, au asistat
împreunã (fãrã sã fi venit împreunã) la reprezentaþia datã de doi copii
cerºetori orbi. Au fost impresionaþi: "Am strecurat câþiva gologani micilor
orbi, iar doamna ce-ºi stergea, discret, lacrimile nu s-a mulþumit cu atât, i-a ridi-
cat pe micuþii orbi, i-a luat cu ea, i-a îmbrãcat, i-a îngrijit. Acea doamna era Elisa
I. C. Brãtianu!"3.

Ioan Slavici ºi ceilalti colegi de celulã au pãrãsit închisoarea Vãcãreºti
în 18 decembrie (stil vechi), adicã 31 decembrie 1919 (stil nou), modificarea
de calendar survenind la 1 aprilie în acelaºi an. Scriitorii ºi jurnalistii arestaþi
vor fi puºi în libertate înainte de Crãciun dupã stil vechi, ºi în ajun de An Nou,
dupã stil nou, acest din urmã calendar fiind în vigoare la acea datã în
România Mare, însã locuitorii vechiului Regat, cei din Basarabia ºi Dobrogea
încã nu erau obiºnuiti cu el. Data eliberãrii este oarecum controversatã,
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numeroºi istorici ºi critici literari având dificultãþi în a identifica ziua cu cer-
titudine4. În cronologia vieþii ºi operei lui Slavici realizatã de Constantin
Mohanu, la anul 1919 se precizeazã: "Decembrie, 29. Ioan Slavici, împreunã
cu ceilalþi patru ziariºti, condamnaþi prin aceeaºi sentintã, sunt puºi în liber-
tate dupã 11 luni de detenþie"5. Interesant este cã, în acelaºi volum, în Prefaþã,
Eugen Simion dã data eliberãrii în 18 decembrie 1919, ceea ce este corect
dupã calendarul vechi6. Dar 18 plus 13 (diferenþa de zile între calendarul
vechi ºi cel nou în secolul al XX-lea) dã 31 decembrie, deci C. Mohanu a pier-
dut douã zile la numãrãtoare. Data de 29 decembrie este consemnatã ºi de
alþi biografi7. 

Data eliberãrii este confuzã ºi la Dimitrie Vatamaniuc, exigentul
biograf al lui Slavici. Exegetul noteazã: "În 19 decembrie, aºadar la cinci zile
dupã declararea grevei generale, Slavici iese pe poarta închisorii de la
Vãcãreºti, unde stã 11 luni încheiate"8. Dacã este vorba de 19 decembrie con-
form caledarului vechi, data pare apropiatã de cea realã, însã ne dã 1 ianuarie
1920 pe stil nou, calendar în vigoare la acea datã. Raportarea este la greva ge-
neralã din 13 decembrie 1919, dupã cum susþine D. Vatamaniuc în acelaºi loc,
marcând trecerea unui an de la miºcarile muncitoreºti din 13 decembrie
1918, înãbuºite în sânge de guvernul Brãtianu, proaspãt revenit la Bucureºti
(au fost zeci de morþi). În 1919 însã greva va fi declanºatã în 26 decembrie,
conform calendarului nou, dupã cum aratã chiar D. Vatamaniuc, citând pub-
licaþia Socialismul9. Este de neînþeles cum a putut apãrea o astfel de confuzie,
mai ales cã, cu douã pagini înainte, amintise o intervenþie în Senat din 22 de-
cembrie, precum ºi vizita fãcutã ziariºtilor deþinuti la Vãcãreºti, în 23 decem-
brie, de catre ªtefan Cicio-Pop, ministrul Justitiei, de prim procuror ºi de
directorul general al închisorilor. Aceºtia le vor cere jurnaliºtilor sã
întocmeascã cereri de graþiere. În 27 decembrie are loc o nouã pledoarie în
Senat, fãcutã de Zamfir Arbore. Acesta cere eliberarea tuturor deþinuþilor
politici. Arbore avea ºi el un trecut progerman, ceea ce nu îl împiedicase sã
ajungã parlamentar. În aceeaºi ºedinþã, Mihai Popovici, om politic liberal, fost
ministru, adversar încrâncenat al lui Slavici va pleda împotrivã, citind în plen
articulul din 1910 al lui Octavian Goga A murit un om: Ioan Slavici10. 

La aceastã datã, premier în România era Alexandru Vaida-Voevod, iar
ministru la Justiþie Stefan Cicio-Pop, vechi cunoºtinþe ale prozatorului-jurnalist.
Referindu-se la evenimente, Alexandru Popescu va susþine cã unii ger-
manofili "au primit sancþiunile cuvenite (Ioan Slavici, Tudor Arghezi), dar au
fost eliberaþi dupa eforturile lui Nicolae Iorga ºi Nichifor Crainic"11. Autorul
nu oferã argumente pentru aceastã susþinere, care, în mare parte, este
eronatã. La Vãcãreºti, Ioan Slavici a refuzat efectiv sã se întâlneascã cu Nicolae
Iorga, în care nu avea încredere12.

Mediafort

31



Lucian-Vasile Szabo

32

Era o perioadã destul de durã ºi de confuzã ºi pentru marele adver-
sar Ion I. C. Brãtianu ºi PNL, deoarece pierduserã alegerile, primul scrutin
universal al României Mari. În ciuda eforturilor deosebite depuse de Brã-
tianu ºi de liberali pentru înfãptuirea României Mari, în ciuda dârzeniei în
tratativele de la Conferinþa de Pace de la Paris, PNL ia în jur de 20% din voturi
la alegerile din noiembrie 1919. ªi opinia publicã, ºi Parlamentul îi erau defa-
vorabile. Mai mult, dupã cum noteazã Anastasie Iordache, în Parlament "Ion
I. C. Brãtianu a fost audiat în tãcere, pe când Al. Marghiloman a fost aplaudat
cu frenezie"13. Marghiloman era ºeful Partidului Conservator ºi rãmãsese în
Bucureºti pe timpul ocupaþiei germane, asemenea lui Ioan Slavici. În 1918, a
fost vreme de ºapte luni premier, acþionând chiar pentru trimiterea în jude-
catã a lui Ion I. C. Brãtianu pentru intrarea României în rãzboi alãturi de An-
tantã ºi Imperiul Þarist. 

Dupã cele 11 luni petrecute prin diverse locuri de detenþie ºi mai ales
la Vãcãreºti existenþa cotidianã a lui Ioan Slavici va fi de un dramatism insu-
portabil. Dupã ce stã câteva luni în casã, din cauza unei cãderi pe scari, iese
în oraº în primavara anului 1920. Are 72 de ani ºi încearca sã facã faþã pro-
vocãrilor vieþii. E aproape uitat, iar situaþia materialã este în continuare pre-
carã. Un ajutor vine din partea lui Victor Eftimiu, ajuns acum director al Tea-
trului Naþional din Bucureºti. Îl cheamã pe vârstnicul scriitor ºi jurnalist ºi îi
cere sã traducã unele piese. Este o ocazie pentru a-i face portretul: "Ioan Sla-
vici era un moºneag puþintel, sfios, de-o modestie fãrã pereche. Mi se strân-
gea inima de durere sã-l vad cum îºi târa ºoºonii ºi paltonul peticit în umbra
zidurilor bucureºtene. Era sãrac, pãrãsit, fusese greu lovit de conducãtorii de
atunci ai þãrii. ªi doar îl chema Ioan Slavici, prozatorul cel mai mare al
Transilvaniei, un fruntaº al scrisului românesc, un înþelegator ºi un iubitor al
mulþimilor nãpãstuite, un creator care abia astãzi este pus în adevarata
luminã..."14

AVERTISMENTE ºI PERICOLE

ªi la ieºirea din puºcãrie, gazetarul va continua sã avertizeze. Oficialii
zilei vor fi în continuare iritaþi de poziþia lui. Nu se vor mai rãzboi atâta cu el,
deoarece era în vârstã. Apoi, unele dintre scrieri vor apãrea dupã moartea lui.
Este evident cã vocea lui suna disonant într-o epocã de importante prefaceri
ºi de avânt naþional. Sunt ºi unele exagerari, dar mai ales confuzii. Umanitarist
ºi cosmopolit, om cu o viziune largã, militant activ pentru apropierea dintre
oameni, Slavici nu a putut sã nu condamne excesele ºi a intuit pericolul
naþionalist, ce avea sa se manifeste cu intensitate în doar câþiva ani. Marea
Unire aduce ºi marile probleme: "România Mare, zic unii, s-a înfiinþat, ce-i
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drept, dar e desfiinþat statul românesc, iar statul poliglot, în care se pierde, are
hotarele deschise ºi spre Bulgaria, ºi spre Sârbia, ºi spre Ungaria, ºi spre
cehoslovaci, ãi românii au sã-ºi mistuie puterile vii c-o iredenta bulgarã, cu alta
sârbeascã, cu iar alta maghiarã, ba chiar ºi cu una ucraineanã, ca sa nu mai vor-
bim ºi de cea germanã ori de milionul de evrei, acum toþi cetãþeni cu razãm
puternic mai ales în Anglia ºi America"15.

Guvernanþii români au luat asupra lor o sarcinã grea, cea de a rezolva
problema naþionalitaþilor din stat într-un mod diferit faþã de cum au fost
trataþi românii în Ardeal, Bucovina sau Basarabia. Este scop mãreþ, dar buna
convieþuire nu se realizeazã fãrã eforturi. Aceasta dacã se realizeazã, cãci gaze-
tarul ardelean are îndoieli: "Experienþe facute-n timp de mii de ani au dovedit
cu prisos cã popoarele nu se pot desfiinþa unul pe altul ºi nu se poate menire
mai frumoasa decât sã pui capat urilor dintre cei aruncaþi de soartã pe
aceeaºi bucatã de pãmânt. Avem ori nu noi românii atât destoiniciile fireºti,
cât si cuvenita pregãtire pentru împlinirea acestei frumoase meniri?"16. Între-
barea nu a cãpãtat un rãspuns adecvat nici în prezent...

Civilizatia germanã este ceva esenþial pentru gazetar. Pe nemþi îi
prefera altora ºi nu ezita sã spunã acest lucru chiar atunci când s-a aflat pe
banca acuzaþilor, în celebrul Proces al ziaristilor din 1919. Era important ca
nemºii sã intre în capitalã ºi nu alþii. Alþii sunt jefuitorii, barbarii; imperialii nu.
Sunt rãul cel mai mic: "Oriºicât de-ngrozitori ar fi fost nemºii care au venit aici,
D-voastre trebuie sã ºtiþi ºi fãrã sã vã spun eu cã în ajunul venirii nemþilor s-au
pus multe stãruinºe ca maghiari, turci ºi bulgari sã nu intre-n Bucureºti mai-
nainte de a fi intrat germanii. De ce? Pentru cã cei de aici ne temeam de ma-
ghiari, de turci ºi de bulgari ºi-n acele împrejurãri triste îi socoteam pe ger-
mani drept un fel de ocrotitori ai noºtri contra aliaþilor lor. N-aveþi decât sã
cercetaþi ca sã vã încredinþaþi cã aºa ºi era. Îngrozitoare lucruri au fºcut bul-
garii prin oraºele ºi satele noastre, chiar ºi la Bucureºti ce-ar fi fãcut dacã nu i-
ar fi oprit germanii?"17. Gazetarul chiar era sincer când credea cã împãratul ºi
kaiserul îi vor apãra pe români de dezlanþuirile celorlalþi! S-a lãmurit însã când
a vãzut cã ºi ofiþerii ºi oficialii germani se dedau repede la traiul bun ºi la acte
de corupþie... 

Ieºit din puºcãria de la Vãcãreºti, unde nu ºi-a recunoscut niciodatã
vina, dupã doua luni de suferinþe atroce, datoritã unor accidente casnice,
bãtrân ºi slºbit, gazetarul este în continuare sceptic cu privire la ceea ce se în-
tâmplã în þarã. Perioada de elan naþional (ºi naþionalist!) nu-i clinteºte scepti-
cismul ºi nu-i înlãtura îndoielile. Cãci vede "prãpastia spre care ne-nping pe
noi românii relele noastre îndemnuri". Unul ar fi rãzbunarea faþã de maghiarii
din Ardeal sau faþã de cetãþenii de alte etnii din România Mare18. ªi mai peri-
culoasã apãrea în geografia publicisticã a autorului extinderea relelor



moravuri de la Bucureºti în noile provincii alipite regatului: "Stau pe gânduri,
mã uit împregiurul meu ºi nu îndrãznesc sã mã bucur de norocul cel mare,
ba câteodatã jale adâncã mã cuprinde-n faþa temerii ca nu cumva mâne ori
poimâine la Chiºinau, la Cernãuþi, la Braºov, la Cluj, la Oradea-Mare, la Arad,
la Timiºoara, ba pânã chiar ºi la Sibiu, sã fie cum e azi la Bucureºti"19.
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Pe coperta întâi a unei cãrþulii negre ne întâmpinã poza unui bãrbat
avându-ºi ovalul feþei înrãmat de o barbã ºi mustãþi cãrunte, aflate într-o stu-
diatã neîngrijire, însã cu o elegantã pãlãrie pe cap, ce pare a acoperi în
spate ºi un raft de bibliotecã. El nu priveºte spre noi, ci, oarecum, pe deasu-
pra, pe când tocmai auzim cãzându-i în suflet bolovani, ca într-o peºterã în
care s-a stârnit, ca din senin, vântul. O înserare nepãmînteanã e titlul aces-
tei fotografii, cãci volumul nu credem sã aibã unul, cel puþin pe copertã.
(Pot ºi tropii lua parte la discursul critic, dupã câte ºtim.). În tinereþe, când
barba ºi pãrul nu îi albiserã încã, Aurel Pantea aducea cu figura unui
vizionar, asupra cãruia e focalizatã lumina într-o pânzã a lui Caravaggio. În
gigantica panoramã, pictatã cam pe când pãºea Mihai Viteazul în Alba Iulia,
se înnoadã spaime ºi umbre medievale. Un dialog cu spaima se prelun-
geºte, de la o paginã la alta, ºi în cea mai nouã carte de poeme a lui Aurel
Pantea, O înserare nepãmînteanã, Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureº,
2014. Cartea a apãrut în colecþia de poezie a revistei „Discobolul”, cu o pre-
faþã de Al. Cistelecan ºi o postfaþã de Iulian Boldea.

Doar Marnia Þvetaeva ºi-a fãcut un principiu poetic din gardarea tex-
telor cu triplu asterisc în locul titlului, cam în aceeaºi mãsurã în care Aurel
Pantea îmbrãþiºeazã aceastã tehnicã. Poate fi un mijloc de ambiguizare
poeticã, cãci un titlu, chiar arbitrar, imprimã o urmã de sens ºi orienteazã
lectura. Rãmânem, deci la un singur titlu la scara întregului volum.
Substantivul „o înserare” desemneazã ceasul poetic de acum al lui Aurel
Pantea: crepusculul, declinul, sfârºitul. Acest moment cosmic, „nepãmân-
tean”, s-a scuturat de tot ce aducea cu ea poezia înserãrii, în secolele XIX ºi
XX, primind în schimb o încãrcãturã apocalipticã de o densitate ºi o con-
sistenþã cum numai bacovianul „amurg de toamnã violet” mai are. Voci
lirice difuze, nelãmurite, se vor auzi de peste tot, încã de la prima paginã:

Cronica literarã

Viorel Mureºan

Aurel Pantea,
O înserare nepãmânteanã,
Editura Arhipelag XXI, 2015

Propoziþiile unuia
teribil de singur
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„Ea tînãrã, în furiile timpului/ ºi ele tinere,/ un anotimp plin/ încãrcat de
guri ºi mai rapace,/ Doamne, cruþã sângele/ ce-Þi spalã faþa/ ºi dã-i alte rãsã-
rituri” (* * * , p.15). Ne vedem siliþi sã asistãm la rãsturnarea, la pervertirea
ori la degradarea unor simboluri. În imaginarul poetic consacrat „gurã”
aducea în general sensuri pozitive, ºtiute, pe când acum, utilizatã numai la
plural ºi atribuitã unei abstracþiuni, un anotimp, vocabula în cauzã capãtã
semantism negativ. Recurent apeleazã poetul la invocaþie, ca la o figurã din
retorica clasicã, pe care textul se poate metamorfoza, din blestem, în rugã-
ciune. Mai ales când invocaþia apare spre sfârºitul poemelor. 

Filonul mistic al poeziei lui Aurel Pantea, scos devreme la suprafaþã,
dar cu irizãri tulburi, acum se clarificã. Viziunea creºtinã asupra fiinþei ca-
pãtã cadenþa unei litanii de amurg, în care trupul se topeºte de mânã cu
timpul, fãcând loc valorilor spiritului. Scena Judecãþii de Apoi ºi marele act
al Învierii ne sunt redate cu „ ocheanul întors”, parcã, oarecum, dintr-o
amintire. Într-un atare context, alãturi de rolul sãu  de bun uzual, cuvântul
devine autotelic, doar instrument de mãrturisire al unei mistuitoare arderi
creºtine: „ O sã pierd, o sã pierd/ trupul viu,/ o sã-mi fie ocupatã viaþa de
trupul amintit,/ prin cãmãri cu umbre,/ prin odãi unde pãtrund lumini de-
pãrtate,/ o sã-mi aduc aminte, ca ºi cum aº trãi din nou,/ trupul viu,/ prin
lumini moi, trupul viu va fi trup amintit/ ºi nu va mai fi sortit sã piarã,/ ºi
timpul, da, timpul/ se va face bun, / se va umple cu dragoste/ ºi va cînta cîn-
tece de pieire,/ cum numai timpul ºtie sã cînte, cînd se simte/ îndrãgostit”
(* * *, p. 18). Imaginarul poetic e înrudit cu cel al evangheliilor, iar poetul e
mereu ghidat de un cod privit în rãspãr: „ Ies din noi negustori/ ºi dispar în
mesagerii opace,/ vindem luminã, cumpãrãm luminã,/ pe chipurile noas-
tre înfloresc surîsuri de cãmãtari,/ dintr-un cer de cifre/ cad peste noi fîºiii
de suflete nenumãrate,/ imaginea mielului ce se va naºte/ se oglindeºte pe
lame de cuþit.” (* * *, p.20). Doar ultimele versuri în structura poemelor cad
precum tuºe din penelul câte unui iconar.

Ca sã poatã fi una din vocile prin care neantul existenþial ne vor-
beºte, Aurel Pantea îºi asumã „nesãþioasa stare gri” (p.23), construind arhi-
tecturi ce alimenteazã un lirism obiectiv ingenuu, aproape fãrã cusur, epu-
rat de orice carnaþie tropicã: „Bestia nu are gurã,/ ea nu cunoaºte sãlbãti-
cia,/ e tandrã,/ ea îþi spune cã te iubeºte,/ ºi te consumã,/ în fiecare zi îþi a-
duce dovezi de dragoste,/ iar tu dispari treptat,/ dar din asta e fãcutã bes-
tia,/ din iubiri de moarte,/ din apusuri,/ ºi din enervarea cã dincolo/ de lim-
bajul acestui poem/ ea se întrupeazã, ºi se întrupeazã, ºi se întrupeazã/ în
mari horcãieli,/ în irezistibile cînturi ale nimicitorului,/ în surîsurile ei tot
timpul e searã,/ ea apare, cînd, în lume/ se aud corurile epuizaþilor.” (* * *,
p.22). Într-o distribuire teatralã a pravilelor creºtine, poetului i-ar reveni
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smerenia. Sub condeiul sãu, pagina devine confesiune, cãci, prin forþa liris-
mului, transcende limitele autobiografiei, jurnalului sau memoriilor. Spe-
cia s-a nãscut tot din meditaþie creºtinã ºi din nevoia de mãrturisire a cuiva
care a descoperit în om o prezenþã mai profundã decât el însuºi. Versurile
lui Aurel Pantea ating vibraþia confesionalã a omului pierdut prin pãcat ºi
salvat prin iertare, cea din mãrturisirile Sfântului Augustin: „ Eram între
oameni strãlucitori,/ eram ultimul dintre oameni,/ am simþit umilinþa
cumplitã/ cã nu însemnam nimic,/ cã mã aflam într-un loc/ unde au încetat
semnificaþiile,/ cã a semnifica ceva nu însemna nimic în locul/ acela,/ cã
toate ale mele erau obosite,/ cã veneam dintr-o mare obosealã,/ pe care toa-
te cuvintele mele o împrãºtiau ca pe/ un deºert, în germinaþie,/ voiam sã
mã întorc ºi nu mai ºtiam ce/ înseamnã sã te întorci undeva,/ nici prizonier
nu eram, nici om liber,/ dar eram sedus de acei oameni strãlucitori,/ eram
pierdut pentru totdeauna,/ dar ce mai însemna totdeauna, eram ultimul/
dintre oameni” (* * *, p.24). Poate cã incomensurabilul acestei confesiuni e
atins la p. 26 a volumului, acolo unde Aurel Pantea încearcã, ºi nu pentru
prima datã, revelaþia unui însoþitor, nu din lumea aceasta: „Îl gãsesc pe Isus
Christos în biografia mea cutremuratã,/ în spaima din Grãdina Ghetsimani
era/ ºi justificarea pentru spaimele mele,/ în iertarea lui Petru e ºi iertarea
pentru clipele mele,/ în care am fost laº,/ îndoiala lui Toma mã presupune
ºi pe mine,/ cînd credinþa e ameninþatã de nevoia de argumente,/ El e Bãr-
batul pentru care moartea e un eveniment depãºit,/ simþind gurile lacome
ale iadului,/ El a transformat moartea într-o problemã clasatã,/ lîngã nu-
mele Lui, timpul se aratã o simplã prejudecatã,/ cãlãtoriile mele sunt dru-
muri spre Emaus, cînd, fãrã/ sã-mi dau seama,/ mã simt însiþit,/ Însoþeºte-mã,
Doamne, în singurãtãþile mele,/ cînd lumina din lãuntrul meu e amenin-
þatã.” 

Ipostazierea liricã a bântuirii ºi apoi a topirii fiinþei trebuie sã îºi aibã
originea în existenþialismul creºtin, iar în O înserare nepãmînteanã omul
suferã metamorfoze becketteniene, cuprins de tãcerea de dincolo de
cuvinte. Vocea liricã pare a fi un personaj care mediteazã în lãzi de gunoaie,
de unde îºi aminteºte de Eccleziast ºi de Apocalipsã, imprimând discursu-
lui poetic accentele zãdãrniciei: „La fel cum ai ºterge de praf/ un obiect
foarte îndrãgit,/pentru a vedea limpezimile lui de odinioarã,/ apare un
chip/ ce ne însoþeºte vieþile,/ încît se surpã în noi aparenþele/ pe care am
mizat,/ ºi ele nu erau decît mesageri umili/ a ceea ce trebuia sã vedem,/ dar,
acum, e tîrziu,/ chipul face semne de departe/ cã drumul ce trebuia urmat
s-a ºters/ ºi nu-l pot reface cuvintele noastre,/ ce cîntã ostenite, vai, atît de
ostenite ” (* * *, p.31). Pe de altã parte, omul se construieºte din limbaj ºi în
interiorul acestuia, ca expresie a unui travaliu spiritual neîntrerupt: „Într-
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un limbaj bãtrîn/ se vede chipul unuia ce a privit/ multe apusuri” (* * *, p.37).
Dacã am încerca sã demonstrãm, asemenea lui Jacques Derrida vizavide Paul
Celan, cã temele poeziei lui Aurel Pantea sunt, de pildã, sacrul sau demoni-
cul, am distruge, fãrã nicio îndoialã, aceastã poezie. Pentru cã divinitatea
care o bântuie este o amintire privilegiatã, cuibãritã în cotloanele fiinþei,
care acum se zbate sã capete o formã. Iar chinul acesta al ei o poartã de la
un text la altul, înlãturând posibilitatea cum am mai arãtat, ca poemele sã
fie individualizate prin titlu. Textele au, pe alocuri, fosforescenþele putre-
gaiului ºi, dacã încerci sã te apropii de ele îþi pot arde ochii: „Un alt anotimp
cãdea atunci/ peste capetele plecate,/ în vacanþele celui rãu/ gãseam chi-
purile noastre interzise,/ tot mai secãtuite,/ cu puterile lor se nutreau, în
umbre dense,/ slujbaºi taciturni,/ acum, în vacanþele celui rãu,/ anotim-
purile sunt rugãciuni fãrã destinatar,/ seamãnã cu propoziþiile unuia teribil
de singur,/ ce se inventeazã pe sine,/ ca sã aibã un tu lîngã inima lui,/ ce nu
mai ºtie” (* * *. p45).

Ceva mai spre începutul acestor rânduri invocam spaima de pe chipul
unui om tânãr dintr-o pânzã pictatã în clarobscururi bazate pe violente
contraste de luminã ºi umbrã. Acea spaimã medievalã a fost ºi a tinereþii lui
Aurel Pantea, a tinereþii multora dintre noi de fapt, dar numai el a ºtiut sã
caute în ea poezia. O poezie cu irizãri eseistice ºi cu elemente autobio-
grafice, care la poeþii minori cad într-un haos liric. Aici însã, sub dogoarea
unui mare foc interior, tema fricii devine unul dintre semnele cele mai si-
gure pentru a-i identifica sunetul inconfundabil: „Spaima aduce alãmuri,/
aduce fanfare,/ spaima prinde toate chipurile,/ ºi lumea îmbãtrîneºte su-
bit,/ spaima pãtrunde în oraºe ºi glasurile scad,/ iese din limbaje muþenia,/
leºia bãtrînã,/ eu aduc spaimã,/ dar asta se întîmpla tare demult,/ eu, acum,
sunt vocea tîrîtoare,/ glasul ce crede cã mai conteazã,/ ºi nu e deloc aºa,/
pustiuri umede, doar pustiuri umede/ ne privesc din fiecare cuvînt” (* * *,
p.43).Asemeni lui Henri Michaux, în fiecare text de aici poetul se multipli-
cã pe sine, se adânceºte ca într-o fântânã, în a cãrei apã, pe mãsurã ce co-
boarã, lasã câte o piatrã sã-i spargã chipul. O înserare nepãmînteanã e car-
tea, poate cea mai tulburãtoare, a unui autor de vârf din literatura actualã.
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Publicarea postumã a Poemelor lui Alexandru Vlad marcheazã, mai
mult decât o direcþie nouã de iradiaþie creatoare, un mai vechi proiect tato-
nat sporadic de-a lungul timpului (menþionat de câteva ori în interviuri) ºi
o sublimare esenþialã a propriei sensibilitãþi, a cãrei fibrã poeticã a fost con-
firmatã în repetate rânduri ºi în prozã. Povestirile din Aripa grifonului, cu
care debutase în 1980, între care Vara libelulei, textul care deschidea volu-
mul ºi în care tema povestitorului rãmas fãrã darul povestirii era tratatã într-un
registru epic de o senzorialitate intensã, prin fineþea observaþiilor persona-
jului narator, aproape anatomice, eseul (cum a fost numit) care dã titlul vo-
lumului din 1985, Drumul spre Polul Sud, mai apoi, în care reflecþia
livresco-naturistã echivala cu o stratificare polifonicã, de rezonanþã adâncã,
a prozei, ori structura eteroclitã a Curcubeului dublu(2008), care topea re-
portajul cotidian al satului românesc postbelic ºi faptul biografic într-o na-
raþiune cu mizã superioarã, toate erau strãbãtute în subteran, dacã nu chiar
fãþiº, de o tensiune liricã pronunþatã. Definitorie în câteva situaþii, chiar, cu
atât mai mult cu cât prozatorul nu fãcea din desfãºurarea epicã, s-a obser-
vat, caz de opþiune preferenþialã (ceea ce îi determina pe Andrei Terian1 ºi
Paul Cernat2 sã observe poziþia fruntaºã pe care îl aºeza Radu G. Þeposu în
Istoria3 sa, în rândul analiºtilor). S-a remarcat, la un moment dat, chiar ºi ca-
librul poetic al titlurilor pe care le poartã proza lui Alexandru Vlad. De aici
ºi pânã la poezia propriu-zisã, însã, tranziþia rãmâne, totuºi, una semnifica-
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tivã ºi cu un element de surprizã. Adunate în volum (dupã ce anterior figu-
raserã în paginile Vetrei, în ritmul reþinut în care le oferea), poemele pro-
priu-zise îl consacrã pe Alexandru Vlad definitiv ºi ca poet, unul de vocaþie
mereu amânatã, dar fundamentalã prin relaþia pe care o avea cu poezia,
despre care vorbeºte în prefaþã Ion Mureºan.

Dacã în prozã clasificarea generaþionistã e funcþionalã ºi îl aºazã în
rândul unui optzecism mai „temperat” (comparativ cu experimentele for-
male ºi improvizaþiile colegilor bucureºteni), din rândurile cãruia fac parte,
între altele, textele unor Horia Ursu, Viorel Marineasa ori Daniel Vighi,
poezia vine cu totul din altã parte. Distanþa dintre liricele Cenaclului de
Luni ºi Poemele lui Alexandru Vlad e definitivã ºi irecuperabilã; puþine afi-
nitãþi dovedesc aceste poezii ºi cu versurile Cãrþii de iarnã, de care le des-
parte hotãrât maniera de transfigurare a datelor realului (deºi revendicate,
ambele, de la un fond grav de facturã vag asemãnãtoare). Notaþia directã,
tratatã deoseori în regim de confesional, transpunerea fluctuaþiilor eului
liric fãrã prea multã intermediere stilisticã ºi desenul translucid al stãrilor
echivaleazã, la Alexandru Vlad, cu un lirism epicizat, o poezie conversaþio-
nalã care îl aproprie tangenþial de cea a lui Mircea Ivãnescu ºi care dis-
tileazã materialul poetic în mici naraþiuni derulate cu o luciditate melanco-
licã. Nu ºi una de gesticulaþie largã, însã, cãci funcþioneazã cu precãdere
prin expresia economicoasã, redusã la amãnuntul esenþial. E aici o poezie
construitã dupã toate rigorile unui breviar minimalist, susþinut ºi de tehni-
ca haiku pe care Virgil Stanciu o vede în comentariul sãu care precede tex-
tele propriu-zise ca fiind una dintre cele douã direcþii principale dupã care
ar funcþiona poemele (vizibilã dealtfel ºi în opþiunile care vizeazã titlurile
acestora), dar autorizat mai ales prin geometria aerisitã a versurilor, cons-
truitã din linii precise care desfãºoarã o serie de instantanee încremenite
ºi în prelungirea cãrora irizeazã tensiunea mocnitã a lucrurilor nespuse, fe-
cundate de tãcere. Toatã aceastã „politicã de austeritate” pe care se funda-
menteazã arhitectura Poemelor nu declanºeazã, însã, o crizã la nivelul
expresiei. Fundamentalã e pentru întregul volum, de aceea, o anume core-
grafie a viziunilor imperceptibile, articulatã în tuºe delicate, care contrag
conþinutul ideatic la schiþa unui desen diafan. Alexandru Vlad dezvoltã ºi
în poezie ceea ce proza anunþase demult ca o caracteristicã de prim rang
a scriiturii: o adevãratã artã a subtilitãþilor, dublatã de o perspectivã anali-
ticã de vibraþie adâncã.

De aceea, indiferent de orientarea lui, poemul va croi peste tot mo-
nografia ideilor ºi a stãrilor cu o delicateþe aproape sideralã. O poeticã a
evanescenþei în toatã regula poate fi ghicitã în spatele acestui lirism, prin
rafinamentul dus la extrem al radiografiei interioare. O demonstreazã un
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pasaj din Evoluþia sentimentelor, care exemplificã prin excelenþã gesticu-
laþia fragilã ce animeazã cele mai multe dintre poezii: „ªi uneori, ca din
senin mi-e dor de ea./ Atât de fin, atât de puþin/ Cã încremenesc în mijlocul
unui gest.” Aici, ca ºi în restul poemelor senzuale, efectul ce rezultã în urma
prelucrãrii inefabilelor e dublat de broderia candidã a menuetului amoros.
Fãrã sã se rezume doar la atât, însã, cele mai multe dintre ele vor alterna re-
flecþia graþioasã cu ecoul grav al meditaþiei existenþiale discrete. Într-o ast-
fel de structurã polifonicã funcþioneazã versurile din Ultim cântec pentru
Any, în special cele de final, difuz elegiace, ori, ºi mai sugestiv, cele din
Poem, o construcþie totalã prin felul în care asimileazã majoritatea liniilor
de importanþã ale acestei poezii: analiza fizionomicã prin care debuteazã
poemul, care traseazã coordonatele cadrului natural ºi amãnuntele de
ordin fizic ale figuraþiei într-o manierã similarã descrierilor bucolice ale lui
Robert Frost (de care îl aproprie, dincolo de perspectiva peisagisticã, o
filosofie a chintesenþei lucrurilor), erotismul difuz echivalent cu o „trans-
fuzie magneticã” ºi, în fine, confesiunea personalã din final, care amplificã
la cote maxime câmpul electric în jurul cãruia graviteazã poemul: „locul e
acesta, ºi de câþiva ani aºtept,/ dregând stângaci lucruri care-mi cad din
mâini. potopit de arºiþã./ ºi încet-încet mi s-au strecurat în suflet senzaþia co-
vârºitoare/ cã toatã viaþa mea, de atunci ºi pânã acum, cu toate realizãrile
ei,/ certitudinile câte-au fost/ familia, copiii de care sunt de multe ori atât
de mândru,/ ieºirile în lume, serile în care am fost aplaudat/ ca semn de re-
cunoaºtere a unor merite academice,/ casa lângã care am sperat sã-mi gãs-
esc liniºtea, toate-toate, în toatã înlãnþuirea lor,/ nu sunt altceva decât o viaþã
de second-hand./ de parcã mi s-ar fi luat cu un gest lumina ascunsã în lu-
cruri.” O întreagã artã poeticã conþine acest ultim vers, ce legitimeazã în-
treg proiectul liric al Poemelor. 

Într-un fel sau altul, toate celelalte breºe filosofice ori existenþiale –
cu pondere ridicatã în volum –  pe care poetul le va opera în regia textelor
vor încerca resurecþia acestei intenþii solare, prin sondarea faptului fãrã
pondere, nesesizabil ca resursã primarã, singurul în mãsurã sã releve con-
turul primordial al ideii: teoria tãcerii (Liniºte), fizionomia inspiraþiei
(Epitaful îngerilor), sau fragilitatea memoriei, înregistratã cu cerebralitate:
„Nu pot sã-mi amintesc fãrã sã uit lucrurile mai întâi./ Dispar pe jumãtate,
adastã prelinse din memorie/ sã vadã dacã le chem în ultima clipã înapoi.//
ªi când am nevoie, mare nevoie de ele,/ îmi trimit de-acolo de unde sunt o
ilustratã monocromã.”, (Cum dispar lucrurile din viaþa mea). Cu aceasta
din urmã poezie se deschide o altã supapã în volum, aceea a poemelor de
bilanþ, care contabilizeazã proporþiile finale, rostite uneori cu un fior aproa-
pe sacramental, hristic, de croialã nostalgic-înfioratã (Un poem al echino-
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xistului la bãtrâneþe), ori încordatã (în Hybris). Cu o oarecare mizã sobrã
sunt ºi „naturistele” pe care le scrie Alexandru Vlad, în care scenografia
exterioarã devine prilej de exersare a vocaþiei „biologice” demonstratã
anterior în repetate rânduri în proze; e aici o poezie construitã dupã
aceeaºi logicã a minimalismului aplicatã anterior ºi la celelalte paliere tema-
tice, în care poetul zugrãveºte prin detaliul expresiv peisaje exterioare ori
activeazã secvenþe atemporale în tuºe rapide, schiþate însã cu migalã
anatomicã. Cel mai reuºit dintre ele, Acuarelã de searã, e un adevãrat fes-
tin senzorial prin concreteþea intensã a viziunii: „E searã ºi oraºul ºi-a ames-
tecat culorile/ ca o acuarelã umedã./ Vântul umed de primãvarã timpurie/
duce norii sã-i aprindã în roºul amurgului,/ dar norii-s umezi ºi nu ard.../
Umezi sunt ºi ochii trecãtorilor,/ Asfaltul ud se joacã cu luminile,/ le rãsfirã-n
culori, le þese, le destramã/ ºi le scaldã în apa curatã de ploaie/ dizolvându-le
ca pe o pânzã.” Cu astfel de episoade (care aduc puþin cu poezia pe care o
scrisese Seamus Heaney în Moartea unui naturalist), Poemele închid cercul
viziunilor eterice ºi rotunjesc efigia unui autoportret discret.

Rezumat ºi mai radical în poemul Epifania, acesta oferã o cheie
esenþialã de înþelegere a temperamentului poetic (ºi nu numai) fundamen-
tal al lui Alexandru Vlad: „ªiretul care s-a rupt/ Uºa crãpatã/ Curtea pustie/
Cerul fãrã patã/ M-au fãcut toate/ Mai liber decât am fost vreodatã.” O
poezie ca un acordeon, între ale cãrei pliuri scânteiazã tainic înþelesul supe-
rior al lucrurilor. 
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Aº putea paria cã lui Traian ªtef nu-i „plac noutãþile”, cã miza sa afectiv-
artisticã este pe durabil, un sentiment al perenului care foarte adesea rãzbate
în cãrþile sale mai vechi ºi mai noi. Un soi, adicã, de conservatorism suplu care
privilegiazã durata lungã – iatã ce profeseazã el, fie cã ai avut ocazia sã-l cunoºti
personal – ºi poþi astfel sesiza discreþia ºi amenitatea contopite în civilitatea
absolutã a omului, ca ºi mefienþa sa faþã de zgomotul cotidian care-þi vârã „nou-
tatea” cu fanfare în faþã –, fie cã-i citeºti cãrþile aºezate, înþelepte, meticulos
desfãºurate în faþa unui cititor care sperã, iatã, sã descopere un om. Astfel
descoperit, omul respirã calmul ºi mansuetudinea celor care par sã ºtie cu ade-
vãrat ceva, acel „ceva” sub pavãza nevãzutã a cãruia te poþi tu însuþi refugia
atunci când trepidaþia vieþii pare sã deturneze sensibilitatea umanã în compli-
cate refugii ale nihilismului spiritual sau în calpe combinaþii pentru supre-
maþie. ªtef este omul ierarhiilor sublimate spiritual, supremaþia este pentru
infatuaþii care au ratat zgomotos esenþele.

Echilibrat, calm ºi suveran peste ceea ce imagineazã ºi scrie se prezintã
poetul ºi în cartea sa din 2015, „Laus” (Ed. ªcoala Ardeleanã), o recalibrare mai
amplã a unui proiect anterior („Cardul de credit”, 2013), peste care a turnat
poeme noi astfel încât a obþinut reconfigurarea unui profil poetic solid funda-
mentat, a cãrui cupolã este însãºi „figura” poetului în mediul sãu natural –
poezia. Traian ªtef este autorul unui continuum viaþã-poezie eficient asumat,
de o radicalitate a nuanþei care-l situeazã printre cei mai fini ºi, în acelaºi timp,
subversivi poeþi din lirica noastrã contemporanã. Fin, pentru cã utilizeazã un
cântar al versificaþiei de ideal gramaj, în care balanþa delicatã dintre semnificat
ºi semnificant trage mereu la „ac”, subversiv în mãsura în care vibraþia „cazuis-
ticii” conþinute este dintre cele mai percutante, fidelã unui ochi interior me-
reu neadormit, ridicatã la gradul ideal al reflecþiei poetice. „Cardul de credit”
(din care poetul a creditat pentru „Laus” vreo 35 de poeme!) este totodatã car-
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dul de identitate al unui poet care trece prin lume, însã nu oarecum, ci „ca o
pasãre cu inel/ zburând pe deasupra”, dar ºi înaintând „greu prin toatã vraiºtea
asta”, un truditor, cu „sandalele de fier” ale unui rãtãcitor care este ºi un „loser”
pentru care deambulãrile prin lumea umanã sunt tot atâtea experienþe amare
– dar el nu se supãrã aºa uºor ºi ia totul în ordinea lucrurilor, cu bucurie ºi
reunoºtinþã. Ordinea lucrurilor – iatã o cale pe care am putea merge în
cãutarea vocii poetului. Poemul care susþine ca o coloanã vertebralã cartea,
reluat ºi în „Laus”, mi se pare „Cum intrã ceaþa în noi”, o elegie stranie a ieºirii
din propriul corp, a unui abandon al pielii ºi oaselor care susþin spiritul pe
lumea asta, pânã la uitarea ultimã când mâini strãine închid ochii lipsiþi de
viaþã în sacul deriziunii finale: „Ai pielea zbârcitã ºi acesta e un semn/ Cã
locuitorul ei ar vrea sã se retragã/ ªi cine i-ar putea lua locul/ Un suflet mai vesel
un corp mai rozaliu/ Un ºobolan rãtãcit ºi înfricoºat/ Prin galeriile inundate//
Ceaþa ca într-o depresiune/ Ca balerina într-o lebãdã/ Intrã în noi ºi suntem aºa
de fericiþi/ Ca o albeaþã care înfloreºte/ ªi vede tot ce nu se poate vedea/ ªi ºtie
tot ce s-a ºtiut pânã atunci/ ªi lumineazã tot ce nu mai are nevoie/ De vedere//
Aºa se întinde pielea zbârcitã/ Ca firul pe care umblã saltimbancul/ Care toc-
mai s-a lipsit de forþa/ Pe care o dã gravitaþia ca sã-ºi ia zborul/ ªi tu citeºti mai
departe despre vameºii// Corupþi ºi contrabandã// Cartea o þii în mâini pen-
tru/ Când vor veni sã ne tragã sacul de cânepã/ Peste ochii albiþi/ Cuminþiþi”.
Mai întâi cedeazã sacul de piele în care ne-am nãscut, acesta devine, absolut
pictural, turnerian, „o albeaþã care înfloreºte”, pentru ca finalul sã se petreacã
într-un sac oarecare de cânepã, cu aceeaºi albeaþã insistentã, dar care acum a
încremenit în privirea fixã cãtre nimic. Prevãzãtor, poetul ia un talisman cu el,
o carte, pentru drumul cãtre lumea de dincolo. ªi totuºi...

„Laus” este, cum bine observat-a Al. Cistelecan în prefaþa empaticã,
cartea unui „real transparent, unul procesabil mereu în simbolic ºi mereu
deschis spre simbolic.” Realul, oricât de transparent ar fi el, e fãcut de poet
anume, mare meºter în a scalpa când nu te aºtepþi acest real, ºi astfel se face cã
avem în ªtef poetul unor ecorºee care-þi dinamiteazã simþurile când nu te
(mai) aºtepþi, dar ºi un veghetor care nu te va dezamãgi în nici un anotimp: n-ai
sã gãseºti la el salturi bruºte, efuziuni necontrolate, însã nici replieri defetiste,
scuze pentru lipsa de combativitate a spiritului. Curajul sãu este onestitatea cu
care scrie ºi gândeºte poemul ca livrare esenþialã în faþa celuilalt, o declaraþie
in petto de prietenie ºi de reculegere în faþa substanþei active a vieþii, o
retragere în centrul poemului – atât este ªtef de retractil ºi de puþin interesat
sã strãluceascã. Chiar ºi atunci când spune în poemul liminar al acestei cãrþi cã
„s-a sãturat” el trebuie înþeles în sensul unei delimitãri, nu al unui refuz defini-
tiv, al unei ieºiri din carapacea celor blânzi, pentru a urni lenea contemporanã,
tabloul static al ruinei lumeºti: „M-am sãturat/ De cuminþenia despre care/ Un
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poet spunea/ Cã este a pãmântului/ De simþurile care îmi dau/ O imagine prea
bunã/ A realitãþii/ De jurnalul acesta/ Care aratã/ Numai oameni care se
aºeazã/ Mai în spate/ De magaziile cu tot felul/ De bucãþi/ Pe care ar trebui/ Sã
le potrivesc/ De busola al cãrei ac/ Nici nu se mai miºcã/ De patul de masa/ De
scaunul mereu trase/ Cã nu mai e loc/ Sã umbli nici cu mâinile/ Încruciºate/
Nici cu mîinile/ La spate/ De oglinda zgâriatã/ Care nu mã aratã/ Zgâriat/ De
tabloul în care culorile/ Se schimbã/ Spre margine/ De cuiul ruginit/ Pe care
atârnã o ºapcã/ Uitatã de cineva/ De spinarea mãgarului/ Care duce tot calaba-
lâcul/  Gemând aprobator/ De scoarþele acestea/ Transpirate sub/ Care bolbo-
roseºte ceva/ Într-o limbã/ Necunoscutã/ Toate astea stau/ La picioarele mele/
ªi urlã/ Ne-am sãturat/ Pleacã” (Odã. În metru hip hop).

Ai zice cã este un poem insurgent, anume premeditat ca deschizãtor al
acestei suite de confesiuni care fac din cartea lui ªtef un purgatoriu al sinelui,
o situare de bunãvoie în Limb – sã spunem cã asta ar fi etapa în care se aflã
acum poetul. Netulburat, deºi deranjat de imixitiunea unei pseudonaturi
cinice, sau mãcar ironice, care-l asalteazã insidios, ªtef este cutia de rezonanþã
a unor prezenþe de „dincolo”, figuri familiare care cer în vis anumite rituri
propiþiatice. Speriat, poetul ºtie ce are de fãcut pentru a le îmbuna: „Poate vrea
sã-mi spunã cã îndoielile mele/ Din aceste zile neputinþele uituceala/ Au un loc
de trecere/ Sã nu mã dau cu capul de pereþi cã limita/ Mizeriei nu este perife-
ria nici a bucuriei/ Nici a sufletului luminat de fulger/ Parcã ar vrea sã-mi
spunã/ Dar acestea sunt vorbele mele care vor/ Sã înþeleagã tãcerile lui/ ªi deo-
datã se aratã lângã pãrul mare sîntãmãresc/ Cam rãscolit de drum cu pãrul alb/
Vâlvoi nebãrbierit ºi cu hainele ponosite/ Iar eu îl ºtiam proaspãt ras/ În costu-
mul cel nou îmbrãcat cu pãlãria/ La îndemânã/ Poate trece timpul ºi pe-acolo/
ªi sunt umblate locurile ºi nu este totul/ Finisat ca spiritul ºi se mai gãseºte câte-o/
Ascunzãtoare pentru o sticlã cu afinatã/ Câte-o oalã de lut pentru sarmalele cu
pãsat/ ªi jumãri de slãninã cã asta mi-a cerut/ Cu vocea puþin rãguºitã spre
dimineaþã apãsatã/ ªi acuma trebuie sã caut intermediarii/ Pentru aceastã con-
trabandã cu afinatã/ Sarmale din pãsat ºi jumãri fierte în oala/ De lut nu þine
neapãrat sã i le duc eu/ Dupã câte mi-am dat seama fãrã sã-i vãd bine faþa”
(Trecere clandestinã). Parc-ar fi Stoiciu cel care scrie acest poem de atenþio-
nare al lumii de dincolo, dacã nu ar fi liniºtea în care se petrece scenariul oniric
al lui ªtef. Pentru cã la Stoiciu este mai mereu o ameninþare în penumbra
poemelor de acest soi, un fel de luptã surdã cu entitãþile care îi „corup” vocea
ºi îi „dicteazã” poemul, în vreme ce ªtef nu iese dintr-un soi de liniºte cu care
îºi sedeazã constant cititorul ºi nici nu ne lasã sã credem cã ar fi „posedat”. Nu,
el deþine mereu controlul ºi surdina postmodernistã pe care el o pune mereu
insurgenþei supranaturalului nãvãlitor tempereazã poemul – ca ºi imaginaþia
surescitatã a cititorului. Asta este ºi marea sa ºtiinþã, el induce calm ºi ataraxie
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chiar acolo unde un scenariu al violenþei este gata sã erupã, este un îmblânzi-
tor de supranatural: „Era o mogâldeaþã goalã înfriguratã/ Ca un pãianjen con-
torsionat în zãpadã/ ªi mi-a fost foarte fricã/ Ieºisem pe terasã/ ªi m-a apucat
un rãu din acela/ Cînd simþi cã te lasã toate puterile/ Numai sã nu mor ca un
penibil aici cãzut/ Sã mã gãseascã prietenii/ Care chefuiesc înãuntru/ Dimi-
neaþa sã se mire prosteºte/ Mi-am zis ºi am cãzut/ Dar a venit mogâldeaþa/ ªi m-a
ridicat de subsuori/ ªi am râs amîndoi/ Eu chiar fericit” (Am râs amîndoi).

„Laus”, poemul care dã titlul volumului, este parabola unui „vechi” care
îºi vede convocat spiritul pentru a aduce un encomion supravieþuitorului din
subsol, nemuritorul ºobolan care pre toate le-a vãzut, inclusiv o adevãratã isto-
rie literarã ce i-a fost închinatã în versuri, de la Robert Browning la Mihai
Eminescu, cu faimosul patruvers din „Cugetãrile sãrmanului Dionis”: „Cum
nu sunt un ºoarec, Doamne, - mãcar totuºi are blanã/ Mi-aº mânca cãrþile mele
– nici cã mi-ar pãsa de ger.../ Mi-ar pãrea superbã, dulce o bucatã de Homer,/
Un palat, borta-n perete ºi nevasta – o icoanã”. Aºa cum existã poeþi ai Marii
Pisici, existã sacerdoþi lirici ai ªobolanului, cel care îi vorbeºte poetului cu
prestanþa unui întemeietor: „Lãudat fii scriitorule/ Pentru numele acesta/
Iatã de trei ori mã dau/ Peste cap/ Sã fiu Laus cum toatã viaþa/ Am vrut pen-
tru mine/ ªi neamul meu/ Simt gustul simt mirosul vãd/ Purpurã moale în
faþa ochilor/ Simt mâinile fine rozalii/ ªi gîdil încheieturile curtezanei/
Reginei uitate pe la ferestre/ Prinþesei care a prins gustul/ Unui corp transpi-
rat/ Sîngele sã i-l simt tocmai atunci/ O bobiþã sã se prelingã/ Violet/ Ca un
vierme satisfãcut/ Sã fie mai dulce/ Sã fie mai sãrat/ Decât în mintea mea/
Încurcatã/ Dupã ce am trecut pe lângã/ Strivirea din urmã/ Între douã
unghii/ Mai lungi mai roºii mai/ Ascuþite la vîrf/ Mai iuþi decât pãstrãvul/
Decât ardeiul înroºit în foc/ Iar eu cu burta plinã/ Sã stau sub o tufã din dan-
tele/ Între petale de margarete aiurea/ Sã nu mã gândesc ce-nseamnã/
Mântuirea”.

Nu s-a observat poate îndeajuns umorul poemelor lui ªtef, o anumitã
ironie îngânduratã, un joc de reflexe ºi nuanþe al stãrilor poetului, care nu vine
neapãrat din postmodernismul ludic, aºa cum am putea crede, ci din calma
observare a realitãþii pe care acest fin observator o practicã asiduu. Deºi
sagacele Cistelecan remarcase în aceeaºi prefaþã citatã cã „un ludic reprimat ºi
ascuns în deplinã discreþie zace ºi în Traian ªtef.” Dar de ce „zace”, doar? Mai
degrabã este discret scos „la înaintare” atunci când scrobeala contempo-
ranilor, dorinþa de a fi acolo unde e „modã”, insolenþa ierarhiilor sunt taxate ca
în acest poem de o finã ironie, de gustat la ocaziile festiviste care ne inundã
vieþile ºi nu mai ºtim cum sã ne apãrãm de penibilul lor: „Pe scãrile rulante/
Care coboarã/ Eu urc/ Fac acest exerciþiu/ Dar nu reuºesc/ Sã-mi potrivesc
paºii/ Cu viteza benzii care coboarã/ Bat pasul pe loc/ Fãrã oprire/ ªi nu mi-e
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ruºine/ Sunt sincer ºi cu mine/ ªi cu toþi aceia care mã depãºesc/ Contrariaþi/
Pentru cã ei vor sã ajungã/ Mai repede/ La Sãvârºin/ Iar eu ºtiu cã regele toc-
mai a plecat” (Fãrã oprire). Cã tot îl cautã unii zilele astea pe rege acolo unde
nu þi-ai închipui, inclusiv într-un frigorifer din Elveþia...

Dar spiritul ãsta de fineþe ironicã este contras într-o discretã acceptare
a vitezei secolului iar poetul nu este decât un alt privitor ca la teatru, deloc
boem, deºi ar fi vrut, atent la la o dragoste violetã care nu mai vine ºi pe care
gentilomul nostru o aºteaptã, cum altfel, în spiritul vremii noastre: „M-a apucat
vorbãria ºi înnegresc/ Tãbliþele cu porunci în muºuroi de cuvinte/ ªi aº inven-
ta o clipã repetabilã/ Un pic somnolentã corpolentã/ Prezenþã tãcutã/ În ca-
mera mea cu storurile trase/ În care dragostea e cu atât mai violetã/ Cu cât o
aºtepþi mai mult/ ªi mai cochetã/ Singur cu mâinile întinse o aºtept/ Ca pe apa
caldã de la chiuvetã/ Cã dacã vecinii nu o folosesc/ Vine cea rece pânã se con-
sumã de tot/ ªi apoi tot mai caldã când/ Ni se încruciºeazã respiraþia ºi stelele/
Se bat cu miezul nopþii ca proastele” (Multe se mai pot întâmpla). Asta când
poetul nu îºi vede de existenþa lui diurnã, împãrþind þigãrile cu Ion (Moldovan,
cine altul?) sau gândindu-se la încãlþãrile pe care ar trebui sã le poarte dacã va
fi chemat la Ministerul Afacerilor Externe – pentru „afaceri” la care poeþii nu
se pricep, dar pe care ºtiu sã le exprime foarte bine, ca unii care nu ar îndrãzni
totuºi sã deranjeze ditamai Ministrul de la „omleta de dimineaþã”: „...ªi îmi aduc
aminte/ Cã pantofi ca ai mei ºi-a descoperit/ Maestrul pe culoarele
Ministerului de Externe/ Aºteptând sã fie chemat/ ªi numit Ambasador/ ªi
dupã destulã aºteptare a plecat/ Fãrã sã dea/ Faþã cu Ministrul/ Care întârzia la
omleta de dimineaþã// Cu pantofii aceºtia mai pot umbla/ Pânã îmi cumpãr
unii noi/ Dacã nu mã cheamã între timp Ministrul De Externe” (Sandalele de
fier). E de presupus (ºi de sperat) cã între timp Ministrul îºi va fi terminat omle-
ta, iar poetul nu va face o anticamerã mai lungã decât Maestrul, asta dacã nu
cumva cafeaua care urmeazã dupã omletã va fi atât de bunã încât ºeful diplo-
maþiei sã fie silit la o siestã pânã spre binecuvântatul prânz. Se ºtie, diplomaþii
sunt lenþi, nu fiindcã ar dori, ci fiindcã aºa impune eticheta. ªi omleta. 

Dar profilul lui ªtef nu este de umorist, în ciuda acestor „coduri” ironi-
ce ale versurilor sale, ci de povestitor care leagã trecutul de un prezent tot mai
des surprins el însuºi ca „poveste”. ªtef are memoria lungã, are darul de a face
noduri ºi semne amintirilor sale cu moºul sau cu cei lãsaþi în copilãria unde un
frate al sãu din alt regn a trecut prin jarul iniþiatic ºi dus a fost. Nu putem trece
prin foc nepedepsiþi, dar putem pãstra speranþa cã într-o bunã zi vom þine jarul
în palme – iar palmele noastre vor spune povestea lumii în cre am trãit. Un astfel
de supravieþuitor este ªtef, poetul unei lumi care a trecut dar care s-ar putea sã
revinã: „El mãrºãluieºte ºi tot mãrºãluieºte/ Ca soldatul poetic al lui Nichita
Stãnescu/ Se rod pietrele de burta lui/ Se ºlefuieºte lâna broaºtei/ ªi el merge



ºi tot merge înainte/ Împotriva cursului apei limpezi/ ªi cu spatele tot înainte
merge// În copilãrie fãceam moriºti din cãrãbuºii/ De mai îi vâram fetelor în
sânuþ/ Prindeam pãstrãvii de sub pietrele late/ Cu mâna ºi un rac am prins o
singurã datã/ În viaþa mea ºi l-am pus pe jãratecul/ Rãmas de la friptul slãninii
ardeleneºti/ Aºa mi se spusese/ Cã racul se face roºu ca soarele/ Când intrã în
balta asfinþitului/ Cã sunt foarte gustoºi rumeniþi/ Îl þineam strîns de umeri/ ªi
cleºtii lui strângeau aerul/ Apoi l-am aºezat pe jãratec în spuzã/ ªi el a trecut mai
departe// Sã se rãcoreascã în Pârâul Roºu/ Aºa se numea pârâul acela/ Cu mulþi
raci/ Dar de ce nu i-ai rupt umblãtoarele/ Mi-a reproºat mai târziu un cunoscã-
tor/ În ele e toatã dulceaþa în ele puterea lui/ Sã-i rup adicã fratelui meu din
ape/ Picioarele sã le ronþãi cum ronþãie/ Bãiatul de la oraº o grisinã// Mai visez
Pârâul Roºu/ ªi vãd o femeie tânãrã/ Calcã peste umbrele care se lasã pe ape/
Fãrã sã se teamã de cleºtii racilor/ Fãrã sã se sperie de zvâcnetul peºtilor/ Trece
peste umbra cea mare a gorunului/ Pe care nu îndrãzneºte nimeni sã-l taie/
Pentru cã nu se poate face din lemnul lui/ Decât scândurã de sicrie decât
loitrele de/ Cocie sau de sanie/ Aºa trece cum trecuse racul meu visãtor/ Peste
jãratec/ Iar eu mã întreb cât mai pot sã visez/ Cã þin în braþe o femeie tânãrã/
Cã zbor cã umblu pe apã/ Cã þin în palme un bulgãre de jar (Celãlalt rac).
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Puntea artelor, Ed. Ideea europeanã, 2015, este o antologie de critic,
cum îmi ºi notificã Nicolae Bârna. Antologie de critic al prozei, al unui gen li-
terar, nu al tuturor genurilor literare, nu al unei singure arte, mãcar, literatura.
Titlul volumului este doar al unui foileton despre un roman al lui D. Þepe-
neag, Pont des Arts. Metoda criticã, însã conduce ºi spre anumite punþi, ima-
nente prozei. 

Critic disponibil, mereu util, foiletonist personal,  monografist (în
douã ediþii, despre Þepeneag), tot ca foiletonist, N. Bârna scrie falacios
omogen despre 30 de prozatori, de la Al. Vona (Ferestrele zidite) la Al. Vaku-
lovski (Pizdeþ…). Trei vârste, relativ egal reprezentate, ca nume, nu prin cãrþi.
Reia unele cronici, de regulã, atipic de lungi, ºi adaugã altele. Toate compun
interesul sãu critic, fãcut public, pentru proza româneascã din ultimele peste
cinci decenii. Include ºi douã profiluri, dupã normele impuse de dicþionar,
despre M. H. Simionescu ºi Petru Cimpoeºu. Încheie cu douã intervenþii tip
anchetã, intenþional sintetice, generale.

O prefaþã ar fi recunoscut lipsurile existente în carte pentru a face din
ea o panoramã a epicii româneºti într-un timp dat. O panoramã a prozei
dupã 1990? Doar o parte a ei. Mai potrivit e sã spunem o ramã personalã.
Dacã dominã prozatorii din Bucureºti, e pentru cã autorul se aflã acolo, dar
ºi pentru cã existã la scriitorul român un fel de migraþiune, cu orice preþ, la
centru, sincronã de altfel cu provincialismul. 

Ce avem aici este o criticã de tip contributor, înlesnitã conjunctural,
dar dând mãsura unei vocaþii de neignorat. Criticul leagã metodic seriile de
autori. Vezi, ca exemplu, Bogdan Popescu ºi Filip Florian, aflaþi în ºcoala lui
ªt. Bãnulescu, vãzut uneori ºi el ca învãþãcel în ºcoala lui M. Eliade. Bârna e ºi
el curios de prezenþa postumã a celor admiraþi. Dezvãluie, fireºte, cele nece-
sare revelãrii epicii: curente, direcþii, linii, trasee, formule, forme etc. Larg ºi
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adânc sunt primite viaþa, realitatea, omul, baza eternã a prozei. Dã atenþie
angajãrii multiple ºi mãsurate. Apãrã cu ironie „evazionismul”. Menþine cu
tãrie, nedogmaticã, criteriul esteticului. Apãrã, expunându-se, modernismul,
ruralismul estetic. Nu exclude minimalismul ori milenarismul. Îngãduie neo-
realismul, fantasticul sau fantasmagoricul. Investigheazã, nu doar prin D. Þe-
peneag, onirismul estetic ºi structural. Percepe mereu inter-textualismul,
acordã înþelegere textualismului existenþial (când alþii le despart nu doar
analitic, dar ºi sintetic). Accede adecvat la autentism (autenticism), apocalip-
tism, etic, eticism, psihologism, analitism. Dar ºi la antipolitizarea esteticului.
Întreprinde o criticã de conservare a prozei expuse istoric, ideologic, politic,
etic etc. Interesantul ºi artisticul îi apar solidare ºi nu, ca altora, chiar opuse.
Verificã atent constanþa prozei ºi a autorilor ei.

Postmodernismul, aflat pe val, este luat în fel ºi chip. Îl rezumã teoretic,
cuprinzãtor: pp. 420-421. Aderent deplin este, à rebours, polemic, evident
deranjant, la Dan Perºa, unde aflã „un postmodernism esenþial, legitim, au-
tentic” ºi nu „militant-distructiv”. 

„Optzeciºtii” sunt admiºi aproape egal clasaþi în (ºi între) experiment
literar ºi experienþã existenþialã, cu premisa ºi finalitatea cã literatura este
pentru totdeauna „despre toate cele ale omului” ºi „te ajutã sã trãieºti”.  Dintr-
un elan prea mare de identificare, parcã vrea ca sã rezoneze cu orice preþ. Se-n-
tâmplã cu extravagantul opuscul prozastic Pizdeþ. Doar pentru a închide cer-
cul rãsfrângerii lectoriale început cu Ferestrele zidite? E-n firea criticului acest
mod de autoîncercuire.

Nu-i scapã, desigur, ecourile traducerilor în strãinãtate. Dã frâu liber
comparatismelor româneºti ºi universale. Îndeosebi, recurge la noul roman
francez ºi, tot din Franþa, la miºcarea grupului OuLiPo. Din SUA, postmoder-
nismul, adus la noi ºi cu mijloc, ºi cu scop, devastator (termenul e atestabil în
expresia unora).   

Nu exemplific, dar în particular constat uºurat, cu plãcere, dacã nu cu
bucurie, cã-l gãseºte frecventabil pe Thomas Bernhardt, exclus violent de un
tânãr cronicar „filosof”, ºi cu aprobarea unui comparatist româno-american
intervievat de el. Chestiune nu atât de gust, cred, cât de ideologie (artisticã). 

Scriind despre unii, criticul pare a vorbi, (in)voluntar, ºi despre sine.
Citesc despre ªt. Bãnulescu ºi cu gândul cã procedeazã autoreferenþial:
„Textul respectiv, ca ºi altele, deºi perfect fluent, ºi chiar «bine» povestit, pare
compus din tatonãri, ezitãri, reveniri ºi sincope: nu e o «poticnire» din stângã-
cie, ci o marcã a gravitãþii cu care învesteºte scriitorul actul enunþãrii.”
Schimbând genul literar, avem aici o mare apropiere de gând ºi expresie, de
ceea ce numim stil, aºa cum rezultã el din aplicaþia analiticã, fie ºi restrânsã,
în cazul lui ªt. Bãnulescu. La fel, prin Bogdan Popescu, foarte apreciat proza-
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tor: „Relativizarea bruscã ºi repetatã a «credibilitãþii» (intra-ficþionale), amen-
darea celor deja relatate, «retuºul» dus pânã la negare submineazã radical
orice convenþie de «reprezentare» referenþialã.” O anume implicare a scrisu-
lui critic e de naturã a-l scoate din aplicare. N. Bârna menþine echilibrul, au-
toacuzându-se retoric în parantezã de exagerare: „Deºi, uneori, am putea zice,
într-o dispoziþie «cârtitoare», excesul de descifrare sau de explicitãri poate
«toci» din impactul artistic al textului…”. Abundenþa, abuzul, de ghilimetare
denotã palinodie ºi (auto)resemantizare. O auto-rãsfrângere poate fi aflatã ºi
în ceea ce noteazã, poate neaºteptat, aplicat, contextual, despre Orbitor:
„toate sunt dibuite, arãtate limpede, impuse, chestionate, pulverizate, recom-
puse, combinate, într-un galop scriptural vertiginos…”. 

Gândirea criticã a lui N. Bârna este perspectivistã, ea vine pe linia ideii
punctului de vedere, comun nu doar criticii (la noi, teza, deºi anonimã, este
atribuitã lui M. Ralea, cel care a exprimat-o), dar ºi literaturii în general, în-
deosebi  prozei, dupã cum tot critica, naratologia, o constatã, vezi cartea lui
Jaap Lintvelt, Punctul de vedere: „Ei bine, sunt, toate acestea, azi, trãsãturi «de
actualitate» pentru o operã literarã? ªi da ºi nu, depinde de cum privim
lucrurile.” Totul este sã ai un mod de a privi, sã ai calitatea de privitor, pentru
a(-þi) impune un temei critic. Restul este pura radianþã a punctului de vedere.

Perspectiva este în carte largã, suplã, doar aparent liniarã, în fapt ajunge
deschisã, într-un (semi?)cerc al interesului. Capodopere recunoscute ar fi
Animale bolnave(N. Breban), Nunþile necesare(D. Þepeneag) ºi, neaºteptat,
Japiþa (M. Sorescu). Mai nou, Orbitor 1 (M. Cãrtãrescu).

E tratat monumental L. Ciocârlie, „mare scriitor”, „continentul L.
Ciocârlie”. Deºi se crede „un Cioran pe dos”, un anti sau contra-Cioran,
ajunge „cel puþin egalul lui Cioran”. Nu doar atât: „un fel de Montaigne al
postmodernitãþii”. Mai este identificat ºi cu alþii, printre care Diderot sau
Nietzsche. ªt. Borbély, cu care e de acord, îl numeºte „vocea esenþialã a tim-
purilor noastre”. Vocea esenþialã a contemporaneitãþii autohtone, singura,
însã, nu lasã capodopera. O anume ambiguitate ironicã, autoironicã, face dis-
cursul simpatic, empatic.

Un C. Þârlea francez, are convingerea criticul, ar primi premiul
Goncourt. Dar când face plasamentul acesta, îºi aminteºte de Eftimiu ºi
Goethe (Faust), apropiaþi ºi ei de E. Lovinescu. ªi H. Stãnciulescu e pus iute
lângã M. Houellebecq –  e drept cã ºi lângã Buzura.

Crede, serios, cum cred ºi eu, cã existã ºi o zonã de scriiturã uneori
apropiatã între Breban, Dimov, Þepeneag. Bârna reacþioneazã când e neînþe-
les: vrea sã i se vadã elogiul ºi nu reproºurile – la Breban. Pe criticul (precizez
cã e prezent aici ºi ca prozator, memorialist) Valeriu Cristea, îl reia de multe
ori cu fraza care constatã (eu o subliniez ºi azi) cã Breban e mereu acelaºi. 
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O menþiune pentru observaþia cã un manuscris-lume existã încã din
Orbitor, nu cum va apãrea unora abia din Solenoid.

Despre critica româneascã la zi, N. Bârna ºtie mult mai mult decât aratã
sau foloseºte, constrâns de specificul foiletonistic. ªi admite pluralismul pro-
cedural în criticã, de la impresionism la „erudiþionism”, de la estetic la extra-
estetic. Totul, însã, apare justificat de spectacolul creaþiei literare, epice, roma-
neºti. Nu exclude ruralismul prin citadinism ºi, evident, nici invers, cum au
fãcut criticii autohtonizanþi, naþionaliºti. Crede cã foiletonului nu-i stã bine cu
ieºirile mai „specioase”, de acea le tempereazã, fãrã a le reprima: „Dar bag
seama cã iar cedez morbului teoretic ºi clasificatoriu.” Finalmente echilibrat,
temperat, cenzurându-ºi pornirile disperse, criticul cu experienþã de
cunoscãtor este rezervat într-un mod „înþelegãtor” faþã de unii „cititori «naivi»
sau conservatori, receptori politizaþi la exces, (filo)textualiºti extremiºti”. 

El este un elogiator conºtient de necesitatea ºi de limita laudei, critica
nefiind decât într-un sens propriu laudatio: „sã nu ne ferim de elogii: inflaþia
de elogii e, desigur, ceva regretabil, dar renunþarea, din frica de inflaþie, la
enunþarea lor chiar ºi atunci când sunt evident meritate ar nedreptãþi valorile
pregnante”. Evident, idealã ar fi exactitatea aprecierii, pe scara ascendentã ori
descendentã a (pseudo)valorilor. Bârna conºtientizeazã însã „riscul de a mã
vedea comparat cu un lãudãtor de iarmaroc”. Cum conºtientizeazã, spre
iertare, ºi „riscul de a pãrea sâcâitor”. Diplomatic, protocolar, prudent, necon-
flictual, criticul ajunge în unele cazuri. Poate, în acelea de apropiere umanã,
fatalã adesea între contemporani. Înainte de a cãdea la dezacord, se înalþã în
acord: „excelentul, de regulã infailibilul Daniel Cristea-Enache”.  Constatã însã
ºi þintit cum critica, vociferant-singularizatã, în „falangele ei militante”, vede
înnoirea prin diferenþiere absolutã, chit cã prin împrumut universal, ºi neagã
modul anterior de a inova, altul, dar cam la fel procedat.

Se distinge fãþiº de „sapienþa universitarã”, în critica foiletonistã. Pe
drept, dar, de regulã, ºtim bine cã formaþia trãdeazã. Iar soluþia ar fi ca propri-
etatea discursului critic sã-ºi pãstreze adresabilitatea. Insistã cu altã ocazie: „mi
se pare cã «întâmpinarea» criticã, la noi, începe sã pãcãtuiascã prin exces pro-
fesoral, prin rigiditate taxonomicã cu substrat militant-polemic, printr-un
fenomen de «belferizare»…”. Dar ceea ce critica „nu a prea «înþeles» (…) a tato-
nat, a ezitat (…) un prozator, dl Radu Aldulescu a «mirosit»”: Orbitoreste literar,
doar literar, nu trece în „ontologic”, nici mãcar între cele douã dimensiuni
configuratoare. Radu Aldulescu e citat, dar nu comentat, ca ºi Adrian Oþoiu
sau Daniel Vighi, în paginile „sintetice” finale.

Critica mãsuratã „cu ºublerul”, reproºatã de Tania Radu în cazul prozei
lui M. Cãrtãrescu (de ce nu ºi în altele, Breban etc.?), este prinsã cu nãdejde
în colimator. Bârna dezveleºte ºi excesul „critic” al promovãrii de grup puter-
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nic, dar neobiectiv ºi mereu cu obiect impus. Foiletonistul rãmâne funda-
mental la „în ce rezidã interesul” literar. Volubil, relaxat, se joacã de-a temerea
unor reproºuri, ca acela cã „povesteºte” proza. E entuziast în apreciere, da, dar
ºi (auto)ironic: „Prostii, desigur!”, „Nu vã speriaþi!”, „Aud?”, „Bun, sigur, nimic
de zis. Fractalii…”. Sceptic, mimeazã, se travesteºte, uneori, memorialistic.
Alintul critic devine ºi atributiv-ilar: „romanul þîrlesc” (al lui C. Þîrlea). Nimic
nu-i apare irezistibil. Experimentalistul Gheorghe Iova „se citeºte cu bucu-
rie”. E bizar, dar poate fi ºi semnificativ, cã pomeneºte de „terþul inclus” (fãrã
trimitere la Basarab Nicolescu), în 2007, scriind despre romanul
(anti)cãrtãrescian Derapaj al lui Ion Manolescu.

ªtie ºi totodatã simte patetic cã proza româneascã, apãrutã ºi-n timpul
vieþii sale, îºi aratã, mai presus de orice, „diversitatea ameþitoare”! Dacã titlul
defineºte restul, constat cã se exprimã aderenþa (încântare pentru romanul
lui Vona), nota particularã serioasã sau comicã (oglindire prin hlizire la Cio-
cârlie), derizoriul paradoxal (Banalitãþi interesante la Breban, Cu ºublerul la
Cãrtãrescu), senzaþionalismul jurnalistic (Iova: îºi dã viaþa, De la „Moºi” la
„Mall”: o omagiere creatoare – C. Þârlea), transferul analogic între cãrþi ºi
autori (Animale bolnave la Dora Pavel, însã Pe frontul brebanian (nimic)
nou sau Don Brenjuan, don Brebjote), dar ºi situarea creatoare prin curent,
concept, temã, problematicã, structurã, mod critic; sau prin combinaþia din-
tre ele. Se mai pot face ºi alte constatãri, dar e de ajuns pentru a reþine o
anume diversitate, comunã, de atitudine în citirea prozei.

În cele douã rãspunsuri la anchete despre prozã, reia doar unele
convingeri însoþitoare în foiletoane:  romanul are „vigoare”, o „evoluþie rapidã
ºi multiformã”, prin recurenþe estetice necenzurate: (neo)realism, naturalism,
expresionism, autentism, apoi minimalism, postmodernism, în fine „miºu-
nul infinit al existentului”,  parabolicul, ori sinteza acestora, la Cãrtãrescu ºi
Crãciun.

Critic mereu în vervã, deºi nu stilistic combinativ, ca Dan C. Mihãi-
lescu, coleg o vreme la Institutul G. Cãlinescu din cadrul Academiei Române,
N. Bârna are fraza proprie, una cãreia i-aº spune defrazatã, de sintaxist, cum
nu doar poetul este. Devine nuanþat pânã la antinuanþare sau neantizare a
expresiei. Spectacular în stil, nespectacular în gândire. Un interlock-ator
(interlocutor al sinelui), teatral (autor, regizor, actor în travesti multiplu). Un
ludic explicator ºi nu pur verb(i)os. Cu mare foame de spaþiu al comentariu-
lui. Un monologist plurivoc în exerciþiu de ventrilogie. Posedã nu o voce, dar
mai multe, paralele, întretãiate, rupte, contradictorii. Face dramaturgie criti-
cã, (se)dus de originalitatea formalã. Stilul sãu oral îl individualizeazã mai
mult ºi mai bine decât credeam. E-n programul stilistic al generaþiei 1980:
oralitate vs. scripturalitate. Un cunoscãtor se destãinuieºte, iatã metoda



primã. Pentru el, a nu scrie spontan, autentic(ist), înseamnã a-ºi trãda gândi-
rea. O voce scrisã, prezentã la citire ºi dincolo de paginã, lângã cititorul-
ascultãtorul ei, pare cã vrea sã spunã totul despre fiecare carte. Din fiºe?
Memorie a lecturii? Secretul sãu. Procedeul constant este cel al întinderii,
alunecãrii, apropierii ºi îndepãrtãrii, al miºcãrii continue, oscilante, cu
intenþia de îndreptare, dupã acest discurs balansat, adesea exasperant de ba-
lansat, baroc. De tipul, paremiologic formulat: uite-o, nu e,-n pom se suie. Cu-
vintele, sinonimele, ideile fug ºi fug, puse la instrucþie, la modul manu mili-
tari, am spune noi cei care am „fãcut” armata: la gard v-adunaþi, la mine v-a-
dunaþi! Operaþionalitatea aici este una intensã ºi iute, completã, se face, prin
analogie aritmeticã, deopotrivã scãdere ºi adunare, înmulþire ºi-mpãrþire a tot
ce stã scris în carte.

Un critic prea „bun”, practicant de criticã necriticã, dupã acolada selec-
tivã a operei ºi autorului, prea doct ºi prea, prea iubitor „critic”, aºa ca un
pãrinte ocrotitor cu produºii „sãi” doar confiaþi ºi deja trecând drept înfiaþi?
Un critic de da, da? Nu, nu! Criticile lui intereseazã, atrag, provoacã, pot sã
uimeascã, sã mire, chiar, poate, cã pot ºi sã indigneze, sã producã bãnuieli. El
e (bine)dispus la orice. Cronici vii, care existã, într-un fel nu prea departe de
modul insolit-insolent.

E ºi el mai receptiv faþã de generaþia sa (zisã optzecistã într-o vreme în
care ideologia agrea planificarea cincinalã, mai rar decenalã), însã nu doar cu
ea. Ea, da, e ingratã cu el. Foiletonist cu bunã ºtiinþã teoreticã ºi criticã, testeazã
ºi atestã totodatã ce poate spunecritica, în stadiu de promovare ºi colaborare.
Cu gust educat spre evaluare. Dupã criterii expuse, argumentativ ºi factual.
Nu se constrânge nici de la a lãuda. Debordeazã de nonconformism pozitiv.
Pluseazã ºi pulseazã. Apropie polii plus ºi minus ai trãirii prin lecturã. Pare
blând din neastâmpãr, acest critic comediograf, de identificare. Se identificã
des cu autorul ºi opera cititã. Poate cel mai mult, mi se pare, cu Daniel
Bãnulescu, de bunã seamã prozatorul. Te cucereºte, iar ca semn cã aºa este,
te face sã (re)citeºti, ºi cu el, cãrþile, autorii. E un critic de promovare ºi pre-
miere, cum îºi doreºte scriitorul în sinea sa. Inimos. Nu-l lasã inima altfel. Bun,
îngãduitor, dar nu din necunoaºtere ºi inerþie. Între autoironia de tip bla-bla,
notatã adesea, ºi atenþia sporitã la om, umanitate, umanism, îºi permite aba-
teri scormonitoare, ca unul care e inteligent cu sensibilitatea ºi sensibil cu
inteligenþa. ªi scrie, publicã, inexplicabil de puþin, faþã de suflul pe care-l
posedã scrisul sãu, cum tocmai am spus, inimos, dar ºi aºa zicând pulmonar,
de respiraþie amplã. Poate-i lipseºte aerul revuistic ºi editorial.

Marian Victor Buciu
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Laurenþiu Ulici întâmpina primul volum al lui Daniel Corbu cu un apel
la imaginea locurilor, cele numite de Ion Creangã. Târgu Neamþ, Ozana fixau
contexte memorabile - spaþii în care Daniel Corbu este, dupã foarte mulþi ani,
autor de carte! Primul autor de carte de poezie! Onoreazã cum se cuvine lec-
þiile marelui scriitor. Inaugureazã un moment important pentru geografia
provinciei:

"La Târgu Neamþ - cândva loc privilegiat al literaturii române - de-ar fi
sã ne gândim numai la întâmplarile humuleºteanului - orãºel în care, în ul-
timii cincizeci de ani, nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere literar,
activeazã astãzi o grupare poeticã demnã de tot interesul". Nu doar un poet,
ci o grupare poeticã, din care fac parte tinerii Adrian Alui Gheorghe, Daniel
Corbu, Aurel Dumitraºcu, Nicolae Simon, autori care "s-au afirmat de câþiva
ani în paginile revistelor literare", noteazã Laurenþiu Ulici în aprilie 1984, cu
prilejul debutului lui Daniel Corbu. Volumul Intrarea în cetate, scrie cel mai
de seamã critic al debuturilor, nu mai are nimic din tradiþia moldavã; "ca ºi
majoritatea colegilor sãi din promoþia optzeci, îºi apropriazã realitatea ime-
diatã, reabiliteazã condiþia poeticã a existenþei de fiecare zi...". Daniel Corbu
cultiva "ironic ºi moralizator, cum puþin mai devreme bucovineanul Viºniec,
imaginarul prozaic ca reflectare a orizontului provinciei ºi, de-opotrivã, ca
transcendere a lui prin iluzia taumaturgiei poetice...".

Sunt câteva observaþii importante care fixeazã nu doar imaginea unui
debut (Intrarea în scenã se numea primul volum al lui Daniel Corbu), ci ºi
devenirea unui scriitor: consemneazã mesajul locurilor, "starea de rupturã"
pe care o vã trai întreaga generaþie optzeci, statutul ironic, încercarea de a
defini, ca ºi alþi colegi de generaþie din Bucovina, Maramureº, Banat prin
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reducþii succesive, Provincia. Dominanþa "imaginarului prozaic", noteazã
Ulici, existã ºi la bucovineanul Viºniec, ca ºi încercarile de transcendere ale
lui prin "iluzia taumaturgiei poetice". 

"Poezia e un miracol", "poetul este cel care repeta la nesfârºit prima
minune", sunt propoziþii care revin în declaraþiile, interviurile, confesiunile
lui Daniel Corbu. Iluzia taumaturgiei poetice va funcþiona fãrã greº în poezi-
ile/confesiunile sale din ultimele decenii. Se va fixa la Iaºi (Iaºii sunt capitala
spiritului moldav, locul cel mai expresiv al tradiþiei), unde va scrie enorm, va
publica sub semnul devotamentului faþã de "marii poeþi" ai locului, faþã de
prietenii poeþi, faþã de întâmplãrile memorabile a scrisului. Va alcãtui volume
despre Grigore Vieru ºi Cezar Ivãnescu (încheiate cu albume/fotograme în
care e mereu vizibil ºi autorul: e împreunã, e solidar cu ei), despre Mihai Ursa-
chi, adevarate manuale pentru înþelegerea scriitorilor locului. Va scrie câteva
cãrþi despre optzecism, postmodernism, despre întemeierile poetice, dar va
încerca mereu sã "treacã dincolo": sã aºeze un neo- în faþa fiecarui cuvânt care
va fixa momentul poetic în altã geografie literarã. E romantic, e un erou al
visului, dar aparþine unei avangarde care vrea sã cucereascã ºi sã-ºi proclame
atotputernicia. Ediþia criticã a poeziilor lui Daniel Corbu, îngrijitã de Cãlin
Cocora, cu un itinerar biografic de Liviu Apetroaie ºi o prefaþã de Theodor
Codreanu (care citeaza observaþiile lui Gheorghe Grigurcu - poetul este un
supraromantic - ºi ale lui Ion Mircea, cum cã poetul e, în interiorul
optzeciºtilor, un dizident, fiindca poezia sa se apropie mai degraba de Cezar
Ivãnescu ºi Mihai Ursachi), cu numeroasele fotografii din final, evocã mai
degrabã o dizidenþã de la literatura "în vogã". El rãmâne împreunã cu provin-
cialii, cu cei abandonaþi de prima paginã a istoriilor literare de azi. ªi dacã pri-
mul volum se chema Intrarea în scenã, ultimele se cheamã Viaþa de fiecare
zi la Iaºi pe vremea lui Daniel Corbu, Evanghelia dupa Corbu ºi alte poeme.
Poezia Blazonul de arhonteîncheie ediþia selectivã a lui Daniel Corbu, Eonul
marelui desant:

"Nici mergãtor pe sârmã la circul /de stat/ nici chelner la Viena dupã o
spiþã strabunã/nici salvamar la Miami/ nici universitar la Heidelberg/nici
comis-voyajor nonºalant prin oraºele/ din Orient/nici cãlugar budist prin
peºterile Tibetului/nici rege al Etiopiei în fireasca/descendenþã familialã./Ce-am
ajuns noi, Daniel Corbu?/ Biet cãlãtor prin barãcile visului/ sclav al metaforei
oferind adãpost pentru/ nunþile necesare oferind/ lecþii mentale de fricã ºi
extaz/purtând ca pe-o invizibilã torþã/ blazonul de arhonte al cuvintelor/ ce
nu te-au hrãnit niciodata îndeajuns". ªi ca volumul sã se încheie, Regele (sau
ultimul arhonte) ofera cititorului, în Addenda, Pasãrea neagrã (ultimul
poem romantic) în englezã, francezã, spaniolã, germanã. 
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Poate cã ar mai trebui însemnate aici nu doar avalanºa majusculelor,
ceremoniilor, ci ºi o încercare de a recupera imaginile mari ale tradiþiei. Un
poem dedicat pãrinþilor se cheamã Simfonia întâia, imperialã ºi poartã ca
subtitlu Patria fãrã sfârºit. Sau, în paranteze, cu litere ceva mai mici, "de
tainã", "Patria fãrã sfârºit". Poemul ar merita o analizã mai vastã, insistând asu-
pra aºezãrii sale sub semnul rugãciunii. Partea nouã, ultima, încheiatã cu "în-
temeierea singurãtãþii" începe cu aceste versuri, greu de gãsit nu doar în
poezia optzecistã, ci în toatã poezia noastrã din ultimele douã decenii:

"Oglinzilor nu le-am fost nicodatã de-ajuns/iartã-mã, Patrie/ uneori m-am
gândit prea mult la mine/ uneori te-am uitat. /Iartã-mã,. Patrie!/......./Iartã-mã,
Patrie! Locuindu-te am potrivit cuvintele/limbii tale în versuri fierbinþi/ le-am
ocrotit ºi le-am sãrutat umbra/ ca unor fericite monade./..../ Totdeuna de
partea pãrþii care viseazã/ am iubit ºi-am urât".

E, aºa cum scrie Ion Mircea, un dizident în rândul optzeciºtilor? Dacã
e mereu " de partea pãrþii care viseza " Daniel Corbu vrea sa fie solidar cu con-
fraþii uitaþi de veºnicele bilanþuri ºi va scrie o carte cuprinzatoare despre
optzeciºtii care au fost uitaþi de ceilalþi. Cei care n-au trãit încã protocoalele
magnifierii, Daniel Corbu le scrie Cartea. E bilanþul lui, e fericita istorie a
poeziei optzeciste, aºa cum o scrie, cum o crede, cum o întemeiazã Daniel
Corbu. Între ilustraþiile - numeroase, expresive ale volumului consacrat
optzecismului poetic, cea mai impozantã e a grupului nemþean. În centru
este Daniel Corbu, întemeietorul, în jurul lui, ceilalþi, prieteni sau discipoli:
Aurel Dumitraºcu, Adrian Alui Gheorghe, Gheorghe Simon, Radu Florescu,
George Calcan, Elisabeta Vartic, Dorin Ploscaru. Introducerea Rostirii post-
moderne. Generaþia poetica 80 în literatura românã. Optzecismul ºi ros-
tirea postmodernã se numeºte "Prolegomene la afirmarea, impunerea, creº-
terile ºi descreºterile generaþiei poetice 80 " Cine sunt, în selecþia lui Daniel
Corbu, cei 111 optzeciºti ? Cei ºtiuþi din celelalte istorii, dicþionare, antologii
ºi cei pe care ni-i prezintã, în premierã, Daniel Corbu. Cei rãsfãþaþi cu superla-
tive frumos aºezate nu sunt doar cei "foarte buni" ( "Poet al destinului fiinþei,
al zilnicelor apocalipse interioare descifrate parcã din cutiile negre ale lumii,
lucrãtor neînfricat cu planurile negativitãþii în viziuni lirice compacte, apos-
tol nedisimulat al rostirii care ne consumã, Aurel Pantea este unul dintre cei
mai originali ºi spectaculoºi poeþi români de azi" "Apostol pe Golgota scrii-
turii, sclav ºi rege al metaforei, scrib al destinului, Ion Cristofor îºi asumã
condiþia de poet damnat cu autentic orgoliu ºi princiarã luciditate, fiind una
din originalele voci lirice din România de azi" "Poet al singurataþii, al absurdu-
lui existenþial, traitor într-o lume cu miracole împuþinate supusã degradãrii,
ridicând mainuimicul la rang de categorie existenþiala, Ioan Moldovan este
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unul dintre poeþii generaþiei optzeci la care admirãm cu entuziasm tarele sin-
gularitaþii." "Construind un univers al disperãrii,….. al idealurilor retezate, al
neantului de fiecare clipã, beneficiind de o rostire poeticã fermã, de o rarã
distincþie ºi prospeþime a ideilor, Ioan S Pop este unul dintre cei mai înrãiþi
apostoli ai biografismului cinic din generaþia liricã 80, un poet pe care istoria
literarã nu-l mai poate ignora". "În ceea ce-l priveºte pe Mircea Cãrtãrescu, nu
se poate spune cã o carte este mai importantã decât alta. A creat în modul cel
mai original, programatic, o nouã atitudine, un nou filon, un alt mod de a
privi realul ºi, desigur, o tentativã de schimbare/împrospãtare a limbajului
poetic…" Nu înotdeuna lista lungã a enumerãrilor se întâlneºte cu docu-
mentele geografiei literare: "Vasile Dan a fost, pe rând, profesor, instructor
cultural, redactor, bibliotecar, iar în prezent director, formator de opinie al
unei reviste literare care apare de douãzeci ºi cinci de ani la Oradea, ARCA."
Altfel poetul Daniel Corbu citeazã nu doar din criticii de seamã ai optzecis-
mului, ci ilustreazã prin ample citate poezia aleºilor sãi. Citate abundente, dar
alese cu fineþe, cum sunt ºi titlurile portretelor, capitolelor, subcapitolelor vo-
lumului consacrat poeziei optzeciste. Admirabilul cititor rãmâne, ºi în vastul
volum de istorie literarã, "ultimul romantic optzecist".
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În an aniversar – 2015 – scriitorul septuagenar Gheorghe Schwartz,
în plinã energie creatoare, îºi poate contempla realizãrile de pânã acum, nu
doar ca numãr de cãrþi publicate, ci, mai cu seamã, ca valoare intrinsecã a
lor. Toate scrierile sale, fie beletristice de largi dimensiuni sau volume de
prozã scurtã, fie studii de specialitate ori lucrãri didactice, se sprijinã pe un
sistem unitar de gândire, de pe promontoriul cãruia poate stãpâni, cu
mânã sigurã, o bogãþie informaþionalã apropiatã de erudiþie, completatã cu
o curiozitate scormonitoare a tot ce este actual. Nimic nu-l copleºeºte,
dobândind prin muncã permanentã ceea ce Nietzsche denumeºte „disci-
plinã criticã” ºi „rigoare în domeniul spiritului.” 

Suntem, de data aceasta, în faþa unui volum nou de prozã scurtã,
Hotarele istorice (Junimea, Iaºi, 2015), al doilea caiet de „vocalize” dupã
Enigmele infinite (2014), ambele considerate, de însuºi prozatorul, „exer-
ciþii scriitoriceºti.” Aceste mici bijuterii literare sondeazã, într-o adevãratã
explozie imagisticã, dinamismul actual al lumii, transformându-se în reale
„exerciþii” pentru cititori, spre a nu se pierde în agitaþia ºi nestatornicia
faptelor omeneºti.

Cele 147 de micronaraþiuni ale volumului – numãrul este simbolic
pentru „ceva neterminat”, potenþial în schimbare – sunt structurate pe o
temã, „invenþia omeneascã – hotarele”. Tonalitatea aleasã, re minor, cu
sonoritãþile ei mai sumbre, are menirea de a imagina „cât de minunat ar fi
sã putem trãi fãrã hotarele ridicate  între noi.” Naraþiunile cuprind o arie
foarte largã de observaþii cu trimiteri spre sfera aleatoriului, artificialului, a
limitelor de gândire ºi de limbaj, a stimulãrii orgoliilor ce provoacã dis-
funcþii în organizarea macro- ºi microsocialã.

În titlul cãrþii, vocabula „hotarele” este urmatã de un determinant,
„istorice”, prilej pentru  scriitor de a repune în circulaþie ideile ce au cons-
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tituit eºafodajul megaromanului Cei O Sutã despre imposibilitatea cunoaº-
terii adevãrului, despre incertele documente vechi, impregnate de factori
subiectivi, de limite ale înþelegerii, erori sau contaminãri de fapte disparate
în timp. În actualul volum, într-o serie de micronaraþiuni, aºeazã faþã în faþã
o documentaristicã pãrtinitoare ori opinii contradictorii asupra aceloraºi
izvoare istorice, pretexte ale unor conflicte exploatate cu dibãcie de factori
interesaþi, fie interni, fie externi.

Dincolo de polemici, controverse, de „istorii simultane ”, de variante
„oficiale” ori „ populare ”, persistã câteva întrebãri : „Ce este adevãr ºi ce
este invenþie, ce este realitate ºi ce este minciunã?” Dacã adevãrul este inac-
cesibil, dacã prevaleazã relativitatea interpretãrilor, atunci ceea ce rãmâne
vie este povestea, împletire între real ºi fantastic, între mit, legendã ºi litera-
turã de anticipaþie. Povestea menþine în cadre durabile fluctuantele fapte
omeneºti. Aparenþa se întâlneºte cu esenþa, pieritorul cu permanentul,
aproapele cu departele.

A fost semnalat, de multe ori, talentul de povestitor al lui Gheorghe
Schwartz. Specificã strãvechii arte a povestitorilor este oralitatea, comuni-
carea directã prin care se înfãptuieºte acea captatio benevolentiae, particu-
laritate a artei schwartziene. În acest volum, autorul combinã stilul coloc-
vial cu cel publicistic, mult mai la îndemâna actualilor receptori. Totuºi, la
nivel formal, artistul împrumutã elemente ale vechilor scrieri sacre sau pro-
fane, cum ar fi titluri-perifrazã : Încã un exemplu în care se poate vedea
cum Gardul a mai împiedicat o tragedie, ori formule de încheiere: „ªi
astea toate aºa s-au petrecut”; „Asta aºa a fost ”.

„Povestea”, mãrturiseºte scriitorul într-un interviu, „a fost scrisã de
Dumnezeu.” Oamenii sunt doar actori, mãºti efemere „într-un scenariu
extrem de larg”. Prozatorul reia ºi valorificã original motivul universal al
„lumii ca teatru”. Ceea ce omul denumeºte realitate este doar o proiecþie „a
imaginaþiei aproape fãrã limite” a divinitãþii. Prin urmare, originea oricãrui
text literar porneºte de la o ficþiune. Poveste a unei poveºti, creaþia literarã
este o reflectare secundã.

Acest joc poate fi înþeles prin cele 14 texte grupate sub titlul
Preliminarii . Scriitorul aºeazã la vedere modul în care imediatul poate fi
sublimat în ficþiune. Asistãm la o traversare de la aparentul formelor la
imaginarul  artistic. Pentru personajele ficþiunii, trasarea neglijentã a unui
hotar declanºeazã reacþii în lanþ la toate nivelele. Asistãm la o miºcare
haoticã, la escaladarea unor neînþelegeri, a unor  nemulþumiri pornind, de
cele mai multe ori, de la fapte minore. Existã totuºi douã consemnãri ce in-
vitã la meditaþie. În mijlocul confuziilor, complicaþiilor, schimbãrilor, com-
promisurilor, nostalgiilor de tot felul, certitudinea lucrului bine fãcut, pasi-
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unea ºi priceperea pot fi salvate prin înþelegerea superioarã a situaþiilor
ºoc, prin încredere, adaptare ºi continuitate (Pipa din spumã de mare ),
iar infinitul, cu „lipsa oricãror repere temporale”, închipuit ca un spaþiu pa-
radisiac, este indiferent, surd ºi orb la miile de dorinþe , nefericiri ºi suferin-
þe omeneºti (Apa linã,Borta Mare).

Chiar dacã încântã, lectura textelor schwartziene nu este facilã. Ex-
primarea dezinvoltã, persuasivã, poznaºã, este înºelãtoare. Tonul aparent
serios ascunde zâmbetul ironic al naratorului, iar formularea insidioasã
poate dezorienta. Sensul literal al expresiei poate conduce spre o înþelege-
re falsã, întrucât implicã mimetismul, fapt ce eludeazã înþelegerea de pro-
funzime a cãrþii. Oricare dintre naraþiuni nu imitã, nu oglindeºte, ci reve-
leazã o frânturã, o diviziune dintr-un ansamblu,  dintr-un întreg. Dar întregul
nu poate fi cunoscut niciodatã. Omul poate înþelege propriul spaþiu ºi
timp, doar un crâmpei dintr-un Tot, o infimã parte dintr-un puzzle ce se
încheagã ºi se destramã permanent. Repetãrile înseºi nu sunt identice, ele
revin mereu în alte variante, deoarece formele sensibile se schimbã necon-
tenit, numai „firea omeneascã nu se modificã”

Asumând modelul, scriitorul însuºi devine un creator de lume.
Fantezia sa bogatã concepe un scenariu al cãrui spaþiu ºi timp sunt plãs-
muiri asemãnãtoare literaturii de anticipaþie ºtiinþificã. Dar povestea nu
este simplã. Totul se complicã aidoma unor seriale cinematografice.  Artis-
tul creeazã  o mulþime de tablouri ale „comediei umane”, ce deºteaptã iro-
nia. Asistãm la rãsturnãri spectaculoase de situaþii, la fapte paradoxale, dra-
me individuale, interese subiective, abuzuri, denaturãri voite. Predominã
gluma, farsa, parodia. Este atinsã o foarte înaltã treaptã a sarcasmului, acel
„râs al zeilor”, cum îl numeºte Nietzsche.

Lectura pare uneori fastidioasã prin repetarea abuzivã a descrierii
hotarului – un gard de sârmã conectat la înaltã tensiune, cu toate atributele
sale de întindere, aspect ºi, mai ales, ornamentare - etichetat „A Opta Mi-
nune a Lumii”. Aceastã reluare obsesivã are totuºi o þintã. Ea marcheazã o
împietrire a limbajului, o înþepenire a gândirii la toate nivelele, oficial,
ºtiinþific, al mass-media, al individului. Limbajul „de lemn ” se manifestã ºi
in orice referire la „Vechiul Regat” cãruia i se adaugã imediat, ca o sentinþã
definitivã,  calificativul  „de tristã amintire ”. Toate eforturile de reunificare
a celor douã republici sunt zãdãrnicite de jocuri politice, de soluþii pãgubi-
toare, de strategii subversive , pentru a menþine aceeaºi ordine geopoliticã
în favoarea Marilor Puteri. Situaþia prelungitã provoacã rivalitãþi soldate cu
rapturi teritoriale, decalaje economice, revolte înãbuºite, menþinerea unor
stãri de teroare, hotãrâri ridicole sau speranþe aberante.

Câteva naraþiuni sunt construite pe opoziþia dintre pãrerile superfi-
ciale ºi judecãþile de adâncime. Ne întâlnim cu un prototip al personajelor



Marinela Fleºeriu

62

schwartziene, Julius Zimberlan. De data aceasta, modestia, prudenþa ºi
înþelepciunea îl fac, pe acest om remarcabil în domeniul sãu de activitate,
sã fie rezervat în faþa ambiþiilor de parvenire politicã sau administrativã.
Tocmai de aceea n-a pãtimit în urma degringoladei evenimenþiale, aºa cum
s-a întâmplat cu prietenii sãi, convins fiind, pânã la capãt, cã Cel mai pericu-
los lucru este sã ieºi deasupra apei. Într-o altã consemnare, Avenul Klump
– Viaþa în centrul pãmântului, unei minþi geniale i se opun toate medio-
critãþile. Toþi judecã personajul dupã aspectul sãu modest, neatrãgãtor. Dar
acelaºi om, în rolul de conducãtor al unui mic Teritoriu Autonom, Klump,
izolat total, prin ruperea relaþiilor diplomatice cu statul vecin, gãseºte so-
luþia ca þara lui, prin valorificarea unicului tezaur natural, sã devinã „cea mai
solicitatã destinaþie turisticã de pe glob”, ceea ce a facilitat reluarea produc-
þiei ºi a comerþului unei licori extrem de apreciate intern ºi internaþional.
ªi acestea toate spre necazul tuturor invidioºilor.

Literaturã nonimitativã, nonreferenþialã, micronaraþiunile din volu-
mul Hotarele istorice sunt, de fapt, decupaje din infinit. Acum ºi totdeauna
oamenii sunt oameni. Ceea ce relevã scriitorul  în cartea sa este raportul
fiinþei umane cu propriul sãu prezent. Fracþiune a timpului trecãtor, pre-
zentul este unica posibilitate a omului de a-ºi manifesta caracteristicile,
întrucât, susþine scriitorul,  „trecutul ºi viitorul sunt incerte.” 

Consemnãrile cuprinse in volum detaliazã factorii ce pot zãdãrnici
ori stimula destinul omenesc. Ridicolul se instaleazã în momentul când
sunt absolutizate formele trecãtoare, dar cel mai mare pericol rãmâne pier-
derea discernãmântului, a judecãþii proprii, cufundarea, asimilarea în
gloatã, în manifestãrile ei gregare. Cartea este astfel conceputã încât des-
chide calea înþelegerii superioare a propriului timp ºi spaþiu. Ar fi bine sã
ne întoarcem o clipã spre zorii civilizaþiei omeneºti, când avatarii primului
volum, Anabasis, din seria Celor O Sutã sugereazã cã niciun efort nu este
zadarnic, iar lucrul temeinic gândit ºi realizat asigurã echilibrul interior. ªi,
de ce nu, aduce glorie. Iar „orice glorie naºte altã glorie”.

Hotarele istorice este, pe lângã o lecturã agreabilã, o carte necesarã
pentru cine doreºte  sã nu se piardã în nisipul miºcãtor al lumii.
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O carte de interviuri realizate de-a lungul timpului cu diverºi cercetã-
tori ai operei lui Cioran n-ar fi, în sine, un lucru ieºit din comun. Însã Ci-
prian Vãlcan reuºeºte un tur de forþã cu Cioran, un aventurier nemiºcat.
30 de interviuri (Editura ALL, Bucureºti, 2015), punând subiecþilor inter-
viurilor sale un set de întrebãri aproape identic, cu mici variaþiuni. Obþine
astfel un portret în 30 de ipostaze al autorului Cãderii în timp, practic 30
de perspective, fiecare dintre ele reuºind sã ni-l arate pe Cioran sub un alt
unghi. 

Licenþiat în filosofie la Sorbona, cu lucrarea L’image dans la pensée
de Nietzsche, Ciprian Vãlcan are trei doctorate – în filosofie, filologie ºi în
istorie culturalã. Cartea sa La concurrence des influences culturelles
françaises et allemandes dans l’oeuvre de Cioran, apãrutã la Editura
Institutului Cultural Român în 2008, este una dintre cele mai bine funda-
mentate cercetãri în domeniu, un veritabil tratat de filosofie comparatã.
Avem aºadar de-a face cu un specialist în Cioran, unul dintre cei mai buni
din România, ºi nu doar cu un intervievator oarecare, cum ar putea crede
un cititor neavizat. Iatã o garanþie solidã cã volumul sãu de interviuri nu
este doar o simplã compilaþie, ci o selecþie atent realizatã, cuprinzându-i pe
cei mai avizaþi cunoscãtori ai operei lui Cioran.

Interviurile din acest volum au fost publicate între anii 2010-2014, în
diverse reviste de culturã (Apostrof, Arca, Cultura, Dilema Veche,
Dilemateca, Europa, Familiaºi Orizont). Pe multe dintre ele le-am parcurs
cu interes, la vremea apariþiei lor, remarcând încã de pe atunci perseve-
renþa cu care Ciprian Vãlcan urmãreºte câteva linii de forþã, punând ace-
leaºi întrebãri, doar uºor adaptate interlocutorului, în funcþie de þara de
provenienþã. Mãrturisesc însã cã nu bãnuiam intenþia sa de a realiza o carte
din aceste interviuri. Cu atât mai mare a fost plãcerea de a le citi (ºi reciti)
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adunate între coperþile unui volum, fiecare dintre ele relevând un alt – ºi
totuºi mereu identic – Cioran, în funcþie de personalitatea, pregãtirea ºi
þara de provenienþã a celui intervievat. Parcurgându-le, am constatat cu sat-
isfacþie cã, departe de a fi un neînþeles, Cioran are parte de o posteritate nu
doar plinã de admiraþie, ci ºi de una care posedã toate  instrumentele nece-
sare pentru a pãtrunde pânã în straturile cele mai subtile ale operei ºi per-
sonalitãþii sale. Desigur, acest lucru nu i-ar fi fãcut neapãrat plãcere; e sufi-
cient sã ne reamintim consideraþiile sale acide despre primejdia de a fi înþe-
les care îl paºte pe orice autor...

Interviurile din Cioran, un aventurier nemiºcat sunt realizate cu
cercetãtori, critici literari, profesori, editori ºi traducãtori ai operei lui
Cioran, provenind din numeroase þãri – de la Canada, Statele Unite, Brazilia
ºi Columbia, la Franþa, Spania, Italia, Grecia, Ungaria, Tunisia ºi, bineînþeles,
România. Mulþi dintre ei sunt exegeþi reputaþi ai operei lui Cioran, alþii l-au
cunoscut personal: Patrice Bollon, Nicolas Cavaillès, Michael Finkenthal,
Roland Jaccard, Mario Andrea Rigoni, Jacques Le Rider – spre a da doar
câteva nume. Din arealul românesc, Ciprian Vãlcan a ales câþiva dintre cei
mai avizaþi comentatori ai lui Cioran – Livius Ciocârlie, Dan C. Mihãilescu,
Marta Petreu ºi Constantin Zaharia. 

Întrebãrile adresate acestora de cãtre Ciprian Vãlcan sunt îndeobºte
în numãr destul de limitat, dar alese cu multã grijã. Dupã întrebarea de
„deschidere” (“Cum aþi descoperit opera lui Cioran?” sau “Când aþi citit
prima datã un volum de Cioran?”), urmeazã cele referitoare la inter-
pretarea operei ºi la aspectele pe care intervievatul le considerã cele mai
importante, oferind astfel subiecþilor posibilitatea de a-ºi exprima pe larg
concluziile la care au ajuns în urma studierii operei filosofului. Desigur, nu
puþini aduc în discuþie dificultatea de a-l încadra pe Cioran într-o categorie
anume – de filosof, moralist, eseist sau pur ºi simplu scriitor, dificultate
care se datoreazã în principal stilului sãu strãlucitor, cu care i-a cucerit nu
doar pe francezi ci, judecând dupã multitudinea þãrilor în care cãrþile sale
au fost traduse ºi apreciate, întreg mapamondul. În plus, dupã cum cons-
tatã ºi Jacques le Rider, „literaþii au tendinþa sã-l considere pe Cioran prea
filosofic, în timp ce filosofii ezitã sã-i acorde o valoare teoreticã”. Unii, ca
Dan C. Mihãilescu, Vincent Piednoir sau Flamarion Caldeira Ramos, îi
neagã cu totul statutul de filosof, considerând cã opera sa este cea a unui
scriitor, latura sa artisticã prevalând covârºitor asupra celei filosofice. Alþii
sunt de cu totul altã pãrere. Antonio di Genaro nu stã prea mult pe gânduri,
declarând tranºant cã „Cioran este unul dintre cei mai importanþi filosofi
din secolul al XX-lea, unul dintre cei mai profunzi speculativi”, iar Mario
Andrea Rigoni considerã cã Cioran, asemenea lui Leopardi, practicã „un fel
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de «ultra filosofie», o formã de luciditate provocatã de sfârºitul tuturor
filosofiilor”. Patrice Bollon merge chiar mai departe decât sã constate doar
farmecele de ordin stilistic ale lui Cioran, observând cu multã pãtrundere
cã „pentru el, stilul nu este o purã preocupare esteticã, ci ºi una eticã”,
putând fi considerat în acest caz chiar mesajul sãu.

Un aspect care mi s-a pãrut de-a dreptul pasionant în aceastã carte
este felul în care se raporteazã intervievaþii la chestiunea influenþei lui
Nietzsche asupra lui Cioran. Întrebarea lui Ciprian Vãlcan sunã de-a drep-
tul provocator, invitându-ºi interlocutorii sã se pronunþe asupra opiniei cã
Cioran ar fi principalul continuator al lui Nietzsche în secolul XX. Varieta-
tea rãspunsurilor la aceastã întrebare nu surprinde defel. Câtã vreme José
Thomas Brum susþine cã „Cioran poate fi apropiat de Nietzsche datoritã
preocupãrii comune pentru dimensiunea tragicã a vieþii”, pentru
Massimo Carloni „Cioran începe acolo unde sfârºeºte Nietzsche”. Nicolas
Cavaillès considerã la rândul sãu cã „Nietzsche ar putea fi socotit mai
curând un «frate duºman» al lui Cioran, o lecturã de tinereþe cãreia îi
denunþã în curând «clovneria misticã». Pentru Antonio di Gennaro, „nihilis-
mul lui Cioran este mai radical, extrem, insolubil”, iar Flamarion Caldeira
Ramos îl vede pe Nietzsche ca pe un reper fundamental spre a înþelege
opera filosoficã a lui Cioran, admiþând în acelaºi timp cã, în general, „tezele
filosofice ale lui Cioran sunt departe de proiectul filosofic al lui Nietzsche”.
Alþi exegeþi, deºi admit influenþa lui Nietzsche, preferã sã-l indice mai
degrabã pe Schopenhauer ca principal agent de influenþã asupra lui
Cioran (Nicolas Cavaillès, José Thomas Brum, Antonio di Gennaro).
Constantin Zaharia neagã cu hotãrâre cã Cioran ar fi un continuator al lui
Nietzsche, fãcând ºi o observaþie extrem de pertinentã: Cioran recurge la
utilizarea fragmentului ca mod de a face filosofie „prin referinþã la Caietele
lui Paul Valéry, nu la fragmentele postume ale lui Nietzsche, pe care nu
avusese posibilitatea de a le citi în ediþia Colli-Montinari în momentul în
care scria Précis de Décomposition.” L-am lãsat la urmã pe Aurélien
Demars, potrivit cãruia opinia exegeþilor care apreciazã cã Cioran este
principalul continuator al lui Nietzsche în secolul XX „ar fi contrazisã de o
exegezã precisã a lui Cioran”. Fãcând aceastã afirmaþie, Demars omite cu
totul cã o astfel de exegezã a fost realizatã chiar de Ciprian Vãlcan, în cartea
sa La concurrence des influences culturelles françaises et allemandes dans
l’oeuvre de Cioran. Adevãrul este cã Vãlcan a reuºit sã demonstreze, printr-un
studiu comparativ aplicat al textelor, cã influenþele nietzscheene se regã-
sesc la toate nivelele (ontologic, gnoseologic ºi etic) din opera de tinereþe
a lui Cioran, cea româneascã, în care paragrafe întregi sunt simple refor-
mulãri ale celor mai cunoscute idei ale lui Nietzsche, estompându-se ºi dis-
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pãrând cu totul în cãrþile scrise în francezã. Socot cã e îndreptãþitã pre-
supunerea cã motivul pentru care Vãlcan a inclus întrebarea sa referitoare
la Nietzsche în aceste interviuri a fost sã testeze în acest fel valabilitatea
demersului sãu.

Nu în ultimul rând, cartea lui Ciprian Vãlcan se dovedeºte preþioasã
ºi pentru cã reuºeºte sã ne ofere un amplu tablou al receptãrii operei lui
Cioran pe întreg mapamondul. Traducãtori ºi editori din cele mai diverse
þãri (José Thomas Brum – Brazilia, Mario Andrea Rigoni – Italia, Farkas
Jeno – Ungaria, dar ºi Constantin Zaharia – care, de la Paris, ne-a dãruit
ineditele Despre Franþa, Îndreptar pãtimaº II ºi Razne) vorbesc despre
primirea fãcutã de public cãrþilor sale pe toate continentele. Aflãm de la
Nicolas Cavaillès interesante detalii despre apariþia operei lui Cioran în
ediþia de mare prestigiu Pléiade de la Gallimard, de la Livius Ciocârlie
despre felul în care a ajuns sã scrie pasionanta sa carte despre Caietele lui
Cioran, Philip Dracodaidis ne povesteºte despre vizita filosofului la Atena,
iar Mario Andrea Rigoni relateazã episoade ale prieteniei sale cu „scepticul
de serviciu” al secolului XX.

Cioran, un aventurier nemiºcat este o carte care se citeºte cu plã-
cere, oferind nu doar o paletã largã de opinii ºi interpretãri ale operei lui
Cioran, dar ºi o mare varietate de informaþii, inclusiv biografice, despre au-
torul Cãderii în timp. O carte pasionantã - ºi nu doar pentru pasionaþii de
Cioran.



67

Iubirea ºi moartea sunt fenomene ºi teme universale. Apoi, abordarea
lor nu este condiþionatã de indicele de inteligenþã sau de eclatanþa unui curri-
culum vitae debordând academii ºi titluri ºtiinþifice. Un singur exemplu:
reclama la o anume pastã de dinþi, de prin anii ’90, în care întrebarea funda-
mentalã era „cum stai cu dragostea”. Nici relaþia dintre iubire ºi moarte nu
este altceva, într-o abordare directã, decât un lucru comun, o evidenþã pe care
mai toate artele au exploatat-o pânã la saþietate, dar fãrã a o epuiza câtuºi de
puþin. Mereu mai e ceva de spus la temã, o anume nuanþã induce o
prospeþime a detaliului menitã sã relanseze discuþia, sã amorseze polemici ºi
sã inventarieze subtilitãþi de abordare. Exact pe acest teren antic ºi aprig
încercat, un autor german trendy a venit cu un opuscul ce a trezit destule
aprecieri ºi luãri de atitudine. Este vorba de Patrick Süskind, cunoscut mai
degrabã ca dramaturg, romancier ºi scenarist de film, ºi mai puþin ca eseist
sau gânditor dispus sã-ºi înece corãbiile destul de bine purtate de vânturile
notoritãþii în sofismele, capcanele, truismele, otrãvurile, preþiozitãþile ºi
abisul iubirii&morþii. O face totuºi, oarecum în aceeaºi manierã vag expresi-
onistã, cu un nimb populist absolut deghizat, bine garnisit cu gânduri ele-
vate, compunând o aristocraþie a unei decadenþe la modã, exersatã deja de
gânditorii francezi de alura unora precum Bernard Henry-Lévi, Alain
Finkielkraut sau Frédéric Beigbeder.

Despre iubire ºi moarte a cunoscut, în 2015, a doua ediþie, dupã cea
din 2006, scoasã de Humanitas la puþin timp dupã ce cartea apãruse la o edi-
turã din Zürich. Voit accesibilã, inclusiv pentru adolescenþii bântuiþi de sin-
dromul livresc ºi aflaþi oarecum în contrasensul vremurilor (Madame de
Duffand, prietena lui Voltaire, decretase cu atâta vreme în urmã – „L’amour,
je n’en parle jamais, je le fais!”), tomul semnat de autorul romanului Parfu-
mul debuteazã temerar. Orice stãruinþã în sfera iubirii platonice, aºa cum
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este ea înfãþiºatã în cele douã dialoguri, Banchetul ºi Phaidros, nu face decât
sã devoaleze o inactualitate flagrantã, pe care trãitorii modernitãþii târzii  sunt
bucuroºi sã o denunþe prin faptele lor, dupã ce tradiþia gândirii nietzscheene
constituise propileea distanþãrii de Socrate ºi afinii lui. Cutumele iubirii
greceºti, atât de exclusiviste în privinþa sau mai bine zis în dauna sexului fru-
mos, fuseserã clãtinate de Kierkegaard, cel care se dedicase unui alt Banchet,
e drept, celebrat doar de bãrbaþi, dar – ce ofensã la adresa Atenei lui
Alcibiade! – având ca subiect al dezbaterii amorul în complicitate intimã cu
femeia. Patrick Süskind e insensibil la gloriile discursului venerabil, închinat
unei iubiri angelizate, derivativ psalmic al unor trãiri în care patimile sunt
cenzurate drastic de recitativele palpiturilor diafane, iar instinctele stârnite
sunt adumbrite de echivocuri gãzduite de o moralã a interdictului.

Trei situaþii ºi tot atâtea exemple limpezesc orizontul în care gândeºte
Süskind, constituind un prim rãspuns la întrebarea din clipul publicitar –
cum (mai) stãm, prietene, cu dragostea? Prima experienþã relatatã þine de o
secvenþã citadinã ajunsã brand de civilizaþie. Un cocalar ºi o nimfetã, la bor-
dul unui Opel Omega „baban, de culoarea cafelei cu lapte”, giugiulindu-se cu
vocaþie, tocmai pentru a stârni nu neapãrat un plus de patimã, ci doar în spe-
ranþa unui ultragiu la bunele maniere ºi la confortul demn de dispreþ al omu-
lui senzitiv, abonat la virtuþile rânduite de buna cuviinþã. Mitocãnia ramfor-
seazã iubirea, ar putea fi logo-ul acestui clip diegetic. Al doilea reper invocat
de eseist are drept scenã un party cu snobi sau artiºti, în care centrul de in-
teres îl reprezintã un cuplu constituit dintr-o bãbãtie septagenarã ºi un core-
graf român ce arãta (fizic) bine, dacã þinem cont cã se afla la vârsta jubileului
(50 de ani). Ceea ce frapeazã este relaþia dintre cei doi, ca ºi când am fi avut
de-a face cu un imberb ºi o Lolita (nu aveau antene pentru nimeni altcineva,
întregul lor orizont închizându-se – fermecat ºi catatonic – la existenþa duali-
tãþii ce-i conþinea, asemenea unui principiu matematic – necesar ºi sufi-
cient!). Ridurile dau nobleþe pasiunii, ar putea fi logo-ul celei de-a doua în-
tâmplãri adusã la cunoºtinþa cititorului. E cât se poate de evident cã lumea lui
Süskind nu are nici în clin ºi nici în mânecã, nici nu seamãnã ºi nici nu rãsare
cu lumea lui Platon. Iubirea se fãcuse, iatã!, þãndãri în rãstimpul veacurilor, îºi
sluþise chipul ºi-ºi pragmatizase „afacerea”. Vulgul ºi aristocratul, piþipoanca ºi
artista reevaluaserã cât se poate de temeinic amorul, îl updataserã pentru
uzul omului modern, optând pentru fiabilitate în detrimentul tradiþiei.

În sfârºit, a treia ipostazã surprinsã de autor e o felie de viaþã preluatã,
nu înregistratã direct. Îl vizeazã pe unul dintre cei mai apreciaþi romancieri ai
secolului trecut, Thomas Mann, evocat prin intermediul propriului jurnal
exact în momentul de incipit al unei pasiuni erotice, la 75 de ani, nutrite faþã
de un ajutor de ospãtar elveþian, umil ca statut social, dar aureolat de frumu-
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seþea virilã a celor 19 ani ce-i înmiresmau fiinþa. Pânã la urmã, amorul nu se
împlineºte fizic, ci e sublimat într-un motiv romanesc ºi-o consemnare me-
morialisticã din partea unui bãrbat însurat, tatã a nu mai puþin de ºase
odrasle. Oarecum, mentalul colectiv pe care s-a altoit doctrina platonicã pri-
vind iubirea pare a fi reabilitat de homoerotica dezvoltatã de ajutorul de chel-
ner ºi scriitorul celebru, doar cã, sã admitem, nimic nu mai e cum a fost odatã!
Franzl nu e tocmai Alcibiade, conclude Süskind! Logo-ul scenetei este – când
dragostea nu e împãrtãºitã, sexul conteazã! 

O evidentã schimbare de paradigmã trebuie asumatã în privinþa
fenomenului global al dragostei. Ceva s-a petrecut în sensul devoalãrii unui
mister aproape sacru, cãruia i s-a întâmplat sã cadã în derizoriu ºi chiar în
meschinãria unui scenariu gregar, scobit sinistru de intarsii ale vulgarului. „În
iubire ºi în cei îndrãgostiþi se manifestã o dozã considerabilã de prostie”
observã retrospectiv autorul, pentru ca imediat apoi sã cantoneze într-o plati-
tudine – „E lucru ºtiut cã nu se poate purta o discuþie raþionalã cu un îndrã-
gostit”. Süskind e cât se poate de dumirit în privinþa „tâmpeniei prin iubire”,
iar temeiul îl fixeazã în celebrul atelaj mânat de un vizitiu ce nu poate struni
doi cai înaripaþi, dintre care unul alb ºi al doilea negru ºi de neam prost,
descris de Socrate, în Phaidros. Sigur, explicaþia este plauzibilã, iar trimiterea
la dialogul platonician salvatoare. Cel puþin la fel de temeinic, însã, putea fi
asumat un enunþ intrat în categoria adevãrurilor inviolabile, cu condiþia sã i
se asigure o oarecare extensie semanticã. Este vorba de zicerea potrivit cu
care prostul este insul încremenit în proiect. Numai cã nu doar prostul se aflã
în aceastã situaþie – prostul ºi îndrãgostitul sunt încremeniþi în proiect!, ar fi
enunþul complet. Diferenþa dintre ei este una semnificativã, totuºi: prostul
este consecvent ºi inert în încremenirea lui, pe când îndrãgostitul este insta-
bil, asemenea unui izotop. Intenþia lui este aceea de-a migra, de-a cãuta o altã
încremenire, în proiecte succesive.

Putem invoca un aggiornamentodacã ar fi sã comparãm între diver-
sele etape ale expresiei iubirii. Lucrul devine evident la o analizã cât de suc-
cintã a diferenþelor pe care le semnalãm între doctina celebrã a lui Stendhal
privind iubirea, înfãþiºatã în volumul Despre dragoste (De l’amour), apãrut
în al doilea deceniu al veacului al XIX-lea, ºi punctul de vedere al lui Süskind.
Exemplele dau seama despre o adevãratã prãpastie cãscatã în mai puþin de
200 de ani. Teoria iubirii ca fenomen de cristalizare dã câºtig de cauzã uneia
dintre formele pe care aceasta le îmbracã, anume iubirea-pasiune, putând fi
comparatã, în viziunea autorului Mãnãstirii din Parma cu „un drum singu-
ratic, povârnit, incomod, care începe, într-adevãr, prin crânguri fermecã-
toare, dar se pierde curând printre stâncile abrupte (...), în mijlocul unui
codru întunecat, ai cãrui copaci uriaºi, prinzând lumina în coroanele lor stu-
foase ºi înalte pânã la cer, aruncã un fel de spaimã în sufletele nedeprinse cu
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pericolul”. Mãreþ ºi copleºitor decor! O astfel de iubire nu are decât sã
înfioreze, sã fie demnã de orice final tragic. Exemplele pe care le dã Stendhal,
povestea Ernestinei ce trãia claustratã cu unchiul ei într-un romantic castel
din Dauphiné, iubitã în ascuns ºi steril de Philippe Artézan, ca ºi statagema
jalnicã prin care Félicie Féline cautã sã-l atragã pe suedezul Weilberg, prieten
de familie, þin de cu totul altã proteinã a dragostei. Astãzi, pare sã ne avertizeze
Süskind, iubirea nu mai are rãgazul sã cristalizeze, asemenea unei ramuri des-
frunzite de iarnã aruncatã în mina de sare de lângã Salzburg. La Stendhal,
„iubirea este miracolul civilizaþiei”, pe când Süskind ne îndeamnã sã credem
cã începutul de mileniu III a evacuat iubirea din sfera mirificului, aºezând-o
în rândul mãrfurilor fungibile, a plãcerii de ocazie, a aventurii de-o noapte ºi-a
fricii de SIDA.

Între Despre dragoste ºi Despre iubire ºi moarte se deschide, precum
se constatã, un abis. Cei care doresc sã-l cartografieze pot apela, drept ghid, la
tomul Noua dezordine amoroasã, în co-producþie auctorialã – Pascal
Bruckner, Alain Finkielkraut. Dupã ce a existat Marchizul de Sade ºi i-am citit
cãrþile, nu ne putem face cã nu ºtim. Pentru el depun mãrturie nume grele:
Georges Bataille, Maurice Blanchot, Th. Adorno sau Max Horkheimer. Nici
viaþa ºi nici iubirea nu pot face abstracþie de versantul malefic ºi întunecat al
seducþiei. Bruckner ºi Finkielkrant avertizeazã asupra unui lucru ce poate
provoca depresii – modernitatea este acea lume în care orice târfã poate
pretinde cã munceºte, iar orice muncitor admite public faptul cã este o
curvã. Femeia nu mai e o madonã, ci „sclava unui sclav”. E limpede, de-acum,
cã orice declaraþie de dragoste, acel nobil „Te iubesc!” este o aparenþã sub
care s-a camuflat „o combinaþie de jubilaþie, anxietate, omagiu ºi alergie”.
Cocalarul ºi piþipoanca din Opelul Croma de culoarea cafelei cu lapte sunt
posibili în spaþiul amorului doar pentru cã, o spun aceeaºi autori ai Noii
dezordini amoroase, „Te iubesc” este o declaraþie de dependenþã ºi o pre-
tenþie de despãgubire”. Patrick Süskind contabilizeazã o fulminantã literaturã
a demitizãrii iubirii ºi morþii ºi înregistreazã fugitiv falimentul unui eros tre-
cut la Registrul comerþului „pe persoanã fizicã”.

ªi dacã lucrurile sunt aºa cum sunt în privinþa iubirii, glisarea spre
moarte îi permite autorului în discuþie un scurt memento cu privire la sui-
cid, ilustrat cu Suferinþele tânãrului Werther, dar mai ales cu sinuciderea, în
tandem, a lui Kleist (de fapt, o împuºcã, iniþial, pe cea care acceptase sã moarã
împreunã cu el – soþia unui funcþionar mãrunt, „suficient de bolnavã, de
depresivã ºi de proastã”, evalueazã Süskind, pentru a-ºi gãsi gloria într-un mod
atât de sinistru, apoi îºi administreazã un glonte în gurã, zburându-ºi creierii).
Nu este decât un preludiu spectaculos în vederea introducerii scenei finale,
cu adevãrat cea mai valoroasã din opuscul. Este vorba despre o antitezã între
Iisus ºi Orfeu. Ceea ce-i pune alãturi este iubirea ºi moartea, dar mai ales ten-



tativa de-a o anihila pe cea de-a doua. Evangheliile ni-l descriu pe Fiul
Domnului în pregãtirile puse la cale pentru a deveni ceea ce acum numim
Mântuitorul. La loc de cinste stau tentativele întreprinse, în numãr de trei
(toate izbutite!), de readucere la viaþã, cu moartea pre moarte cãlcând, episo-
dul cu Lazãr fiind cel mai bine scos în evidenþã. De cealaltã parte este mitul
lui Orfeu, cel mai mare artist al zorilor civilizaþiei, cãzut în dizgraþia sorþii ºi
obligat sã încerce sã-ºi aducã iubita din Hades, dupã ce fusese muºcatã de un
ºarpe. De puþin ºi ar fi reuºit! Ceva însã n-a funcþionat cum trebuia...

Sunt puse alãturi douã portrete – cel al Biruitorului morþii ºi cel al
Învinsului. ªocant este faptul cã Orfeu iese mult mai bine, mai simpatic, mai
acceptabil din acest exerciþiu temerar. Pe bazã de probe scrise (cei patru
evangheliºti!) portretul lui Iisus este acela al unui propagandist: El comandã,
acþioneazã public, în faþa unor martori captaþi, este precis în gesticã ºi, aseme-
nea unui ideolog, nu are vreo îndoialã. Drept pentru care putem sã-i dãm
credit celui care a scris Contrabasul atunci când îl calificã pe Nazarinean
„predicator fanatic”, dar mai cu seamã centrat, prin felul discursului Sãu apo-
dictic, nu pe individ, pe om, ci pe omenire. Fãrã sã o spunã, Süskind crede cã
episoadele învierii din morþi (al patrulea, cel mai important, avându-l drept
protagonist pe Iisus însuºi) sunt opere de manipulare, scenete de piaþã în
care rolul principal îl are seducþia, nu iubirea de semeni. În contrast, Orfeu.
Artistul este ruinat, devastat de moartea Euridicei, aºa cã întreprinde un act
ieºit din orice canoane, similar cu intenþia vreunui astronaut din zilele noas-
tre de-a vizita gaura neagrã din centrul Cãii Lactee. În sfârºit, ºtim ce s-a petre-
cut – Orfeu a eºuat pentru cã a întors privirea! Gestul sãu, interpretat în atâtea
grile simbolice, este socotit unul natural, provocat de suspiciune, de firea
unui artist ce e legat ombilical de publicul sãu (admirabil poemul lui Cezar
Baltag, Euridice, din volumul Euridice ºi umbra – „La tronul palidei Hecate/
rog câinii lumii de noroi/ sã-mi zmulgã vãzul din orbite/ sã nu mai pot privi-
înapoi”). De fapt, întorcând privirea, Orfeu ucide iubirea. Slãbiciunea îi vine
de hac slãbiciunii. Simbolic, orice întoarcere este similarã cu acreditarea nos-
tos-ului. Fiinþa însãºi odihneºte doar în acel spaþiu care este acasã – originar ºi
marcat. Numai cã iubirea este doar privire înainte, este proiect, este un
prezent ce despicã viitorul. În ultimã instantã, iubirea este poezie. Dimpo-
trivã, nostos-ul este un trecut regãsit, este amintire, introspecþie, gând ºi na-
raþiune – este prozã. Memoria conservã iubirea exclusiv ca umbrã.

Süskind îl preferã pe Orfeu, cel ce-a ratat, oarecum în rãspãr cu moder-
nitatea însãºi, altoitã pe mitul campionului ºi pe faconda propagandistului.
Poate tocmai de aceea, lectura în rãstimpul a douã ore a câte ceva Despre
iubire ºi moartepoate fi un rãsfãþ cu ecou stãruitor. Pe cale de consecinþã, vã
înºtiinþez cã parastasul iubirii se amânã.
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Pe timpul «perestroicii» lui Gorbaciov apãruse o tezã susþinând cum cã
femeile ruse sunt folosite ca armã pentru expansiunea imperialismului sovie-
tic. Ideea fusese propagatã cu insistenþã de niºte indivizi, care, în opinia per-
soanelor mai cumpãtate, le detestã nu numai pe rusoaice, dar ºi pe toate
femeile, în general. Într-adevãr, cum poþi sã-þi stimezi concubina ta naþionalã,
dacã nu-þi plac surorile ei de altã limbã sau de o altã confesiune care sunt ºi
ele mamele, fiicele sau soþiile cuiva? Un lucru este de netãgãduit, recunoscut
pânã ºi de cei mai aprigi adversari ai regimului comunist, apãruþi ca ciuper-
cile dupã ploaie; un lucru este cert, recunoscut de toatã lumea, cã «rusoai-
cele» sunt o „specie” frumoasã, altfel ele nu erau atât de iubite sau atât de de-
testate, în special, de niºte indivizi care suferã, dar fãrã ca s-o recunoascã, din
cauza unui grav prejudiciu interior.

De fapt, istoria aceasta începuse cu mult  înainte. Se cunoaºte ºi data
exactã când rusoaicele apãruserã în Basarabia, urmându-ºi soþii ºi fraþii
îmbrãcaþi în uniforme militare ºi ciubote proaspãt date cu vaxã, strãbãtând
în marº victorios colinele ºi vãile din Basarabia. De altfel, aceastã denumire a
spaþiului între Nistru ºi Prut o datorãm fraþilor noºtri ruºi, ajunºi pe aceste
meleaguri de prin 1812.

Totul se schimbase într-o zi. Pe calendar era notat : 28 iunie 1940. O
incursiune în profunzime spre anul 1812 ar fi mult prea deplasatã, care din-
tre basarabeni îºi cunoaºte arborele genealogic dincolo de o ramurã crescutã
în cea mai mare apropiere, nu mai departe de cimitirul din satul natal în care
mai poþi gãsi mormântul bunelului, cel al strãbunelului fiind deja necunos-
cut de o memorie afectatã la prãºit pe deal  pe un soare dogoritor sau dintr-
o simplã nepãsare.  

Proza

Pavel Borº
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Totul se schimbase într-o zi când buicãnenii, adicã locuitori ai satului
Buicanii Vechi din preajma Chiºinãului, ieºind pe uliþã  începuserã sã se
salute între dânºii cu un «Zdraste!» schimonosit pe care nici ruºii, apãruþi în
sat, nu puteau sã-l recunoascã. Cei mai talentaþi reprezentaþi ai poporului
«eliberat» înveºniciserã evenimentul în prozã ºi  versuri, apãrute ºi ele peste
noapte :

«Oastea prin zãri roºietice vine cu paºi viforoºi,
Slavã Armatei sovietice, slavã ostaºilor roºi”. 
Aceastã „literaturã”, scrisã cu litere de împrumut, impuse de noul

regim, pe care Artur apucase s-o studieze din ºcoalã, mai avea un scop bine
definit: sã le trezeascã tinerilor o repulsie faþã de limba maternã, ajunsã într-un
hal fãrã de hal. „Mea culpa“, publicatã dupã prãbuºirea regimului, fusese o
slabã consolare pentru noi toþi, surprinºi într-o laºitate colectivã, atunci când
acel „zdraste”cu iz de slugãrnicie rãsunase pe uliþã a doua zi dupã invazie. Cei
drept, basarabenii, adunaþi acasã la o cinã cu mãmãliguþã ºi tochiturã,
povesteau în surdinã istorii adevãrate sau inventate, cine poate s-o mai ºtie de
atunci, despre rusoaicele care ieºiserã gãlãgioase la plimbare prin oraº, fiind
îmbrãcate în cãmaºi de noapte, proaspãt oferite în cadou generos de târgove-
þii ovreieºti. 

Mãmãliga dispãruse de pe masa basarabenilor în scurt timp dupã
episodul vizat, vestind sosirea unei foamete cumplite, însoþitã de tifos, pe un
meleag care fusese oricând îmbelºugat din fertilitatea deosebitã a solului ºi
din hãrnicia neostenitã a localnicilor.

La o adunare generalã a sãtenilor lor li se spuse : „Otnâne budem stroiti
svetloie budushee, communism” (de azi înainte vom construi viitorul lumi-
nos, comunismul).Bunelul lui Artur, Petru se numea, înþelesese în felul lui în-
demnul de la adunare. Sosind acasã de la întrunire, el înhãmase caii la cãruþã
cu gând sã plece la muncã pe deal:

— Voi munci din greu, dar am sã mai cumpãr o bucatã de pãmânt, ca
sã pot sã-mi  dau fetele la învãþãturã. 

Dupã un sfert de secol, nepotul lui Petru, Artur, tot scotocind dintr-o
curiozitate copilãreascã prin toate locurile dosite ale casei bãtrâneºti în
cãutare de o comoarã ascunsã sau de ruble ruseºti care în vremuri încã nu se
depreciaserã ºi care, lumea din sat spune,  erau adunate sub salteaua de dor-
mit de o bunicã vrednicã ºi econoamã pânã la zgârcenie ; dupã un sfert de
secol, Artur nepotul gãsise acele hârtii care atestau proprietatea bunelului
asupra pãmântului. Ele erau completate cu niºte litere parcã desenate, subþi-
ate la vârf  ºi îngroºate pe la mijloc, aºa cum numai o panã ascuþitã, muiatã în
cãlimarã, ar putea s-o facã. Cerneala albastrã se decolorase cu vremea,
pãstrând cu încãpãþânare pe o coalã de hârtie îngãlbenitã de vreme caracte-
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rele latine, venite dintr-o altã epocã. Copilul de atunci era mirat sã decripteze
niºte cuvinte recunoscute la auz, dar scrise cu alte însemne, deosebite de cele
învãþate la ºcoalã. Ceva mai târziu, Artur  arãtase documentul de proprietate
„rusoaicei”  împreunã cu fotografia bunelului, soldat în armata românã. Ea îl
sfãtuise sã le ascundã cât mai departe, altfel era în pericol de exmatriculare
de la facultate, dar ea vroia sã devinã soþie de profesor ºi nu unul oarecare,
profesor de chirurgie.

Bunica lui Artur, o femeie agerã ºi înþeleaptã, dar cu caracterul înãsprit
de vreme (rãmãsese singurã sã-ºi creascã cei patru copii dupã moartea soþu-
lui la rãzboi) o scrutase din privire pe rusoaica adusã în casã de Artur ºi reze-
matã acum cu spatele de sobã. Orãºeanca tânãrã strãlucea a prospeþime într-o
camerã cu tavanul coborât la duºumele ºi cu miros de funingine rãmas dupã
aprinsul plitei de la sobã. La picioare ea avea rezematã o mãturã, nu ºtiu cum
rãtãcitã prin casã. Tot aici se gãsea cãldarea ruginitã, plinã de cãrbune cernut. 

Bãtrâna, dupã ce vãzuse faþa deschisã a femeii tinere, privind cu o cu-
riozitate liniºtitã o lume care trebuia pe drept sã-i aparþinã, îi spuse lui Artur
într-o previziune cu totul neaºteptatã:

— Aceasta o sã se þinã de tine ºi dupã moarte, nu ai ce-i face. 
— Cito babuºca scazala ? (ce a spus bunicuþa) Rusoaica era deranjatã

cã nu înþelege ceva într-o lume care trebuia sã existe conform închipuirii ei.
— Bunica a spus : «bine ai venit!», o minþise Artur, ºi acesta a fost primul

lui neadevãr, rostit într-o cãsnicie care încã nu începuse. Este de ajuns sã
minþi o datã, cum se spune, sau: edinojdi solgav… (minþind odatã...),precum
o mai zic fraþii noºtri de la rãsãrit.

Dupã moartea bunicii, în dulap au rãmas câteva rochii din stofã de
crepdiºin ºi un palton mai gros pentru iarnã. Comoara nu o gãsise nimeni,
iar ºumuiagul de ruble, ascuns sub salteaua pe care dormea bãtrâna, dis-
pãruse ºi el într-un mod misterios de se mirau toate neamurile cum de o
mãtuºã atât de vrednicã nu reuºise sã strângã ceva pentru înmormântare. Cu
siguranþã cã o mânã osoasã se strecurase sub somierã în timpul când corpul
neînsufleþit al bãtrânei încã zãcea pe pat. Altfel hârtiile bancare nu aveau cum
sã disparã.

Datã fiind zãpuºeala din luna lui cuptor, Artur, având acces la formali-
nã, îmbãlsãmase corpul neînsufleþit al bãtrânei, strecurându-i soluþia urât mi-
rositoare pe nãrile împietrite. Apoi el îi tamponase urechile cu un tifon muiat
în aceeaºi formalinã puturoasã. Era sfatul lui Vasilicã, prietenul lui de copilãrie
care îl asista la sinistra procedurã.

Întors de la cimitir, Artur era mirat sã vadã casa bãtrâneascã rãmasã atât
de micã ºi atât de pustie. Strânse de pe pereþi vechile poze, atârnate în rame
stâlcite din lemn, într-un ritual trist de adio la tot ce fusese o copilãrie ºi o ado-



lescenþã fericite. Bunelul veºnic tânãr, vãzut în fotografie, era îmbrãcat într-o
uniformã soldãþeascã a armatei române, copiii ºi nepoþii bunicii fuseserã sur-
prinºi într-un zâmbet fericit, iar ginerele de la o fiicã, ajuns colonel în armata
sovieticã, îºi purta cu mândrie epoleþii plini de stele aurite. 

Dar cea mai scumpã, cea mai adoratã era fotografia bunicii, aceea smulsã
din paºaport într-o procedurã obligatorie de anihilare a unui document de
identitate dupã trecerea în nefiinþã a persoanei. Cea mai frumoasã, cea mai
iubitã femeie rãmase sã-l priveascã pe Artur dintr-o fotografie cu toatã
bunãvoinþa de pe lume scrisã în privirea ei înþeleaptã care îl va apãra de toate
relele, fiind gata oricând sã-l dojeneascã, atunci când el îºi va simþi conºtiinþa
neîmpãcatã.

— Sã nu-mi faci lucru ca la colhoz, îºi mustra bunica nepotul, atunci
când el era grãbit sã scape cât mai repede de sãpatul din grãdinã. Mi se rupe
inima de dor dupã cireºul de pe deal, acolo unde era pãmântul nostru, îi mai
spuse ea cu aceeaºi ocazie.

„Rusoaica”, cu intuiþia ei infailibilã, dispãruse în acele zile, lãsându-l pe
Artur sã-ºi trãiascã doliul în singurãtate, aºa cum ºi-ar dori-o el singur, fãrã s-o
împãrtãºeascã cu o „streinã” apãrutã de pe meleaguri din cele mai îndepãr-
tate. Bãtrâna, cea mai înþeleaptã femeie vãzutã vreodatã de Artur, mai avusese
o previziune, datatã încã de pe timpurile când  toþi „disidenþii” scriau poezii
inspirate despre partid:

— S-or duce ºi comuniºtii voºtri, aºa cum au venit, îi zise ea lui Artur,
fãcând cruce la icoana care trebuia sã-i protejeze familia. De ruºi voi nu scã-
paþi nici în vecii vecilor. Ei existã aºa cum existã un anotimp în naturã, iarna
sau vara, care ºi cum îi place. Nu poþi sã te superi pe o iarnã geroasã sau pe o
varã cu arºiþã, scurt pe doi. 

Bãtrâna plecase de pe aceastã lume cu sufletul împãcat, fãrã urã,
ducând cu sine în mormânt durerea dupã cei doi copii pierduþi pe vremea
foametei ºi amintirea unui soþ rãmas veºnic tânãr dupã ce nu se mai întorse-
se de la rãzboi. 

II

De fapt, prima rusoaicã cunoscutã de Artur a fost o educatoare de la
creºã - o domniºoarã puþinticã la trup, dar plinã de energie. Artur se scãlda în
lacrimi când era dus de tata la grãdiniþã, dat fiind faptul cã acolo se vorbea în
exclusivitate ruseºte, limba din care copilul, stând acasã cu bunica, nu
învãþase nicio iotã. 

— Vi ne perejivaite (nu vã faceþi sânge rãu), le spuse pãrinþilor educa-
toarea tânãrã ºi alolingvã, malicik u vas sposobnii, bistro viucitsea govoriti
po russki (aveþi un copil capabil, repede  îl învãþãm sã vorbeascã ruseºte).
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Este adevãrat, copiii de la þarã, odatã sosiþi la oraº, învãþau rusa timp de
o varã. Artur, la rândul lui, începuse sã ciuguleascã ceva din limba lui Turghe-
niev dupã trei sãptãmâni de zile, graþie unui efort neostenit din partea primei
lui rusoaice, care izbutise sã i se strecoare în suflet:

— Povtori detocika : eto glaz, eto nos, a eto ruca (repetã puiºor: acesta-i
ochiul, acesta-i nasul, iar aici e mâna), îl învãþa ea ruseºte, o limbã cu mult
deosebitã de aceea spicuitã de acasã, dar pe care începi s-o vorbeºti atunci
când sufletul þi se deschide, mai degrabã decât þi-ai însuºi-o cu  mintea, fie ea
una dintre cele mai strãlucitoare.

Rusoaica îºi puse toatã mierea în glas ca  sã-l ºi-l apropie pe micuþul
îndãrãtnic, încãpãþinarea acestuia se topise în câteva zile odatã cu mângâieri-
le unei mâini gingaºe, plimbate uºor prin coafura lui dezordonatã. Artur pãs-
tra în memorie atingerea unor degete lungi ºi strãvezii cu unghiile colorate
de un roºu aprins - culoarea sângelui de care ruºii nu mai scapã: Liubiºi ti
krovuºcu russcaia zemlea (pãmânt rusesc eºti însetat de sânge), vorba poe-
tului (M. Þvetaeva). Mâinile educatoarei erau atât de diferite de cele ale bu-
nicii cu degetele ei noduroase, stâlcite în munci grele pe deal, la prãºit în vie
sau la sãpatul grãdinii. Alolingvii, sosiþi masiv dupã rãzboi în Basarabia se
instalau cu preponderenþã în zonele urbane, rãmânând departe de tot ce
este munca silnicã de la þarã, necunãscãtori ai grijilor ºi nevoilor satului care
pe vremea socialismului multilateral dezvoltat era exploatat nemilos în folo-
sul oraºului.

— Rusoaicele sunt frumoase ºi îngrijite. Au o faþã  netedã, iar cãlcâiele
nu le sunt crãpate, Artur trase cu urechea  la niºte vorbe din sat, sãrite din
gurile unor mãtuºi nu tocmai din cele mai binevoitoare. Auzind acestea,
copilul, din curiozitate, începuse sã tragã cu coada ochiului la educatoarea lui
de la grãdiniþã, încercând sã înþeleagã ce poate s-o facã pe o strãinã sã fie atât
de deosebitã la port ºi la înfãþiºare. Afarã de vocea ei de un timbru catifelat,
femeia tânãrã rãspândea aroma unui parfum dulciu de flori primãvãratice.
Astfel, Artur afla încã din fragedã copilãrie cã o rusoaicã prin definiþie trebuie
sã fie o femeie tânãrã ºi frumoasã, binemirositoare pe deasupra (blagouhaiu-
ºaia).

De atunci, de când strãina, gelozitã de mãtuºile îmbãtrânite din sat, se
strecurase cu o voce ispititoare de ºarpe în sufletul unui copil, ceva se schim-
base în firea lui Artur, de parcã ar fi înghiþit niºte otravã dulce, care-l surpase
pe dinãuntru, încercând sã-i schimbe firea ºi felul de a simþi, unul cu totul a-
parte, de o sensibilitate deosebitã, uneori chiar exageratã. 

— Zaienica ti moi (iepuraºul meu), îl dezmierda o altã rusoaicã când
crescuse mai mare. Kak ti eto perevedeºi na svoi iazik? (Cum o vei traduce
în limba ta?)
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— Iepuraº, ca sã vezi, mare minune, îi rãspunse Artur cu suspiciune ºi
neîncredere în glas.

— Niet, iepuraº eto zaicik, a kak ti skaji po svoiemu „zaienca”? (nu
este adevãrat, iepuraº corespunde lui zaicik, dar cum ai sã traduci poe
zaienca)

— Ruºii l-au dus pe bunelul tãu în Siberia de unde el nu se mai întoarce,
îi amintise tatãl feciorului sãu Artur înainte de nunta cu fata aceasta, cu
„zaienca” ei ºi cu pântecele care începuserã sã se rotunjeascã deasupra a
douã coapse subþiate printre care putea sã batã vântul. Era o sarcinã amãrâtã
de neliniºte ºi de toþi curenþii geopolitici. Când Artur o întrebase pe fatã dacã
„chestia” aceasta serioasã ar mai putea sã aºtepte, ea îi rãspunse:

— I hociu biti za mujem, ponimaeºi, za-mu-jem (vreau sã fiu cãsã-
toritã –„zamujem”, înþelegi „zamujem”), repeta cuvântul cu silabe apãsate.
Apoi în stilul tuturor slavilor, direct ºi cât se poate de firesc, ea îi povestise lui
Artur cã a depus o muncã enormã pentru a reuºi la concursul de medicinã.
Abiturienta încãpãþânatã fusese sfãtuitã sã aleagã pediatria, facultatea la care
concurenþa era mai loaialã, dar tânãra domniºoarã, asumându-ºi toate
riscurile, þinuse morþiº sã ajungã la facultatea curativã pentru cã acolo erau
mai mulþi bãieþi ºi ea va avea de unde sã-ºi aleagã viitorul peþit.

— Dar eu pentru care merite am nimerit în istoria aceasta? o întrebã
Artur dupã ce scãpase de sãrutãrile ei aprinse.

— Pentru cã eºti student eminent ºi vei deveni profesor, îi rãspunse
rusoaica parcã cu mâna pe Biblie. Iar eu vreau sã devin soþie de profesor, dar
neapãrat sã fie unul de chirurgie. 

Artur nu mai protesta contra unei perspective atât de promiþãtoare de
a deveni profesor. La cãsãtorie, lucru bineînþeles, nu se gândise niciodatã.
Fata nu era din cele mai sâcâitoare ºi nu–l sustrãgea prea mult timp de la ma-
nualele lui de chirurgie ºi de la celelalte obiecte câte sunt de  studiat la o facul-
tate de medicinã. 

Dar sã nu anticipãm evenimentele. Pânã una alta, Artur mai avea de în-
vãþat cuvinte noi într-o limbã vorbitã de toatã lumea de la Prut ºi pânã la
Oceanul Pacific:

„De ºtii ruseºte frate, te înþelegi cu oriºicine”, vorba poetului colabora-
þionist, slujitor fidel al unui regim care se declarase un viitor luminos al
întregii omeniri : „jeleznoiu rukoiu mî mir  liudscoi zagonim v sciastie!”( cu
un braþ de fier noi lumea toatã o vom bascula spre fericire).

Este adevãrat cã Imperiul avea grijã de cetãþenii lui, în special de copiii
care trebuiau sã creascã veseli ºi sãnãtoºi. Ei erau îndopaþi pe la creºe ºi grã-
diniþe cu o dozã obligatorie de unturã de peºte, gustul insuportabil  care îi rã-
mãsese lui Artur pe limbã, hãt, pânã în zilele „perestroicii”. O felie de cas-
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travete murat, servitã odatã cu untura puturoasã, nu avea cum sã salveze o
situaþie penibilã, asemãnãtoare cu o torturã. La policlinica din cartier
fotografia lui Artur ºi a altor copii, încã mai rumeni în obraji decât dânsul, fu-
sese expusã într-un stand intitulat : „Oni budut jiti pri communizme” (ei vor
trãi în comunism). Acest comunism era construit într-un efort susþinut de
oamenii sovietici, inclusiv de tata ºi de mama care erau oricând la serviciu.
Dupã slujbã stãteau la cozi interminabile dupã produse alimentare, lãsându-l
pe Artur sã profite de o libertate gãsitã pe uliþã unde prietenii „îl ajutau” sã
descopere lumea, dar mult mai repede decât ar fi s-o înveþe doar la ºcoalã.
Primul chiºtoc de þigarã, prima sorbiturã de bãuturã alcoolicã fuseserã
descoperite la un ºantier de construcþie abandonat, nu departe de casa pãrin-
teascã. Acolo, la un fum de tabacioc rãumirositor, Artur descoperise, printre
altele, cã istoria cu cocostârcul tainic, care aduce prunci în desagã, este o
poveste de adormit copiii. Toþi bãieþii din curtea casei vorbeau ruseºte, limba
românã auzindu-se doar spre searã când se lãsa întunericul ºi copiii erau
chemaþi acasã :

— Artur! rãsuna vocea pãrinþilor pe o fereastrã deschisã a unui imobil
cu mai multe etaje, rãspânditã în ecouri repetate printr-o curte strâmtã, în-
ghesuitã de casele crescute ca pe drojdii  într-un Chiºinãu postbelic, invadat
de vorbitori de o limbã strãinã, veniþi de la rãsãrit.

— „ªi?” striga copilul la rândul lui, ruºinat în faþa camarazilor mai vârst-
nici care erau lãsaþi sã se mai joace în curte ºi nu erau chemaþi acasã  într-o
limbã care nu era vorbitã între dânºii.

— Vino acasã fãrã nici un fel de „ºi”. Este timpul sã te duci la culcare.

III

ªcoala lui Artur începuse pe o zi frumoasã de toamnã când el ºi cu tata
stãteau de dimineaþã ºi pânã seara târziu într-un rând nesfârºit de oameni
care aºteptau sã cumpere o uniformã ºcolarã pentru odraslele lor. Se zvonea
cã hainele cu pricina nu vor ajunge pentru toþi viitorii elevi, aºa cã lumea
stãtea cuminte, aliniatã într-o coadã, tot prospectând la ce orã o sã-i ajungã
rândul pentru o cumpãrãturã atât de râvnitã. Pantalonii ºi o vestã de model
militar erau cusute dintr-o stofã asprã la atingere, dar foarte trainicã, fapt care
se va confirma, cãci ea rezistase la toate încercãrile la care fusese supusã,
inclusiv datul de-a ºuia cu fundul pe gheaþã. Artur pãstra în memorie mirosul
stofei aceleia de un albastru închis. Era ceva deosebit ca senzaþie, pentru cã
nici transpiraþia ispititoare a rusoaicei de la grãdiniþã nu se compara cu
aroma emanatã de haina cãlduroasã, al cãrei miros era asociat cu amintirile
dulci, pãstrate din prima lui zi de ºcoalã.
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Pe acele timpuri studiile primare se fãceau în graiul matern la o dorin-
þã nestrãmutatã a autohtonilor care þineau morþiº la limba lor, chiar dacã de-
numirea ei era falsificatã, iar alfabetul fusese schimbat cu cel rusesc, schimo-
nosind nemilos pronunþarea cuvintelor, prefãcând „iepurele” românesc,
dulce la pronunþare, într-un „epure” lipsit de sevã din capriciul unui dialect
local, cel „moldovenesc”. 

Studiile într-o altã limbã erau propagate cu insistenþã ºi au gãsit mai
mulþi adepþi printre reprezentanþii naþiunii titulare, în special printre aceia
care visau pentru odraslele lor posturi mai înalte în noua administraþie sovie-
ticã. Paradoxal, dar cei mai de vazã colaboraþioniºti, slujitori ai regimului din
timpurile cele mai vechi ºi cele mai noi, absolviserã ºcoala în care învãþa Artur
ºi care se voia, pe drept, un focar de rezistenþã naþionalã, un bastion al româ-
nismului din Basarabia, deºi cuvântul „român” sau „România” erau tabu în
acele vremuri; erau chiar detestate.

Anii treceau ºi Artur creºtea ocrotit de dragostea ºi grija pãrinþilor. „De
la tine nu pute a „chiºet”,  fusese concluzia aceloraºi mãtuºi din sat, vizând
copilãria fericitã a unui copil þinut într-o curãþenie impecabilã, înconjurat de
iubirea celor apropiaþi, care mai fãcea mofturi la mâncare,  pe deasupra.
Acasã ºi la ºcoalã el vorbea o limbã, aceea a lui tata ºi mama, dincolo de pereþii
casei sau a ºcolii el ciugulea dintr-un alt grai, acela propus pentru comunicare
între cetãþenii sovietici care trebuiau sã formeze o nouã comunitate de
oameni, strâns unitã în numele unui viitor fericit care tãgãduia sã soseascã.

Influenþa strãinã îi divizase pe localnici în cei care acceptau fãrã rezer-
ve o altã limbã ºi o altã ideologie ºi cei care opuneau o rezistenþã tacitã, descu-
rajantã pentru mulþi ani înainte, fãrã vreo speranþã sã schimbe ceva într-un
Imperiu, ieºit proaspãt învingãtor într-un rãzboi mondial, cuceritor al spaþiu-
lui cosmic ºi deþinãtor de armã atomicã. Artur, copilul de atunci, nu avea cum
sã-ºi facã sânge rãu din cauza politicii, care de altfel era unica ºi nestrãmutatã,
aceea propagatã de partidul de la guvernare. Despre foamea de dupã rãzboi
ºi deportãri nu se vorbea în manualele ºcolare, Alexandr Soljeniþin încã nu-ºi
ascuþise pana în Gulag, iar Vladimir Nabocov fusese interzis din prima zi a
puciului bolºevic. Dincolo de ocean el îºi gãsise liniºtea ºi o pace amãrâtã de
nostalgie ºi de ceea ce regimul fãcuse din þara lui necuprinsã în care toþi
cetãþenii fãrã excepþie trebuiau aduºi la condiþia de „polusâtie, polugramot-
nie grajdane” (cetãþeni semidocþi, semihrãniþi), lipsiþi de o memorie colec-
tivã pe deasupra. 

Totul era cunoscut, predestinat pe aceastã linie de plutire a micuþului
Artur: grãdiniþa, ºcoala gratuitã, eventual facultatea, cu excepþia unui episod
neplãcut care era cât pe ce sã tulbure derularea fireascã a evenimentelor. La
lecþiile de educaþie prin muncã petrecute în afara oraºului, Artur avu neso-
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cotinþa sã-ºi  împroaºte colegele de clasã cu brusturi din buruiene uscate.
Episodul nu era unul din cele criminale, dar lui Artur i se administrase o
pedeapsã asprã de tot : excluderea lui din organizaþia de pioneri sau „ºoimii
Patriei” cum s-ar zice peste Prut, în România. La sigur cã ochiul vigilent al
regimului îl simþise pe Artur cu germenii rãzvrãtirii, abia încolþiþi în sufletul
lui imatur ºi care trebuiau stârpiþi înainte de a culege fructe „amare”. 

Ochiul acela vigilent îi aparþinea profesoarei lui de culturã fizicã, unica
alolingvã din ºcoalã, cãreia Artur, dintr-o nesocotinþã copilãreascã, îi puse în
cârcã vina cã nu vorbeºte limba localnicilor. Se numea Svetlana Ivanovna - o
altã rusoaicã din viaþa lui Artur, rãmasã în memoria lui ºi a tuturor copiilor din
ºcoalã datoritã privirii ei spãlãcite care se lãsa cu o greutate de plumb peste
lumea înconjurãtoare, fixând obiecte ºi persoane cu apucãtura unui cleºte.

Prilejul nu se lãsase mult aºteptat. Niºte brusturi încâlciþi în pletele
bogate ale ºcolãriþelor neprihãnite dãduserã lovitura de graþie. Procedura de
excludere a lui Artur din organizaþia pionereascã fusese regizatã cu cea mai
mare solemnitate în faþa tuturor elevilor, aliniaþi cu grijã în careu. În bãtaia
ameninþãtoare a tobelor, de pe gâtul subþire al inculpatului fusese retrasã cra-
vata roºie, culoarea preferatã a regimului.  Pe obrajii copilului începuserã sã
se rostogoleascã niºte lacrimi,  sinceritatea cãrora nu era pusã la îndoialã nici
de Svetlana Ivanovna, care confirmase cã ele nu seamãnã sã fie niºte lacrimi
de crocodil. Copilul de atunci, scos cu ruºine în faþa elevilor, simþea cum
pãmântul îi fuge de sub picioare ºi el rãmâne singur, pãrãsit de toatã lumea,
trist ºi neajutorat, detestat de toate ºcolãriþele pe deasupra.
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Imperiul

Viitorul nostru abia începe.
Numai uneori pãsãrile îºi pierd capetele în zbor.
Numai uneori, când Imperiul îºi trimite soldaþii
sã facã ordine prin cotloanele cerului;
în Grãdina Domnului, în celulele mele. Imperiul!
El vine de peste ocean, în pãsãrile lui de fier,
cu steagurile ºi minciunile lui împachetate în þiplã.
Cu soldaþii care vãd în întuneric.
Auzi? Cu soldaþii care te vãd în întuneric!

De-acum vei fi urmãrit ºi ziua ºi noaptea!
Îþi vei primi numãrul ºi vei intra în computerul lor,
la care este conectat Universul. Tot Universul!
Tot Universul, stea cu stea; atom cu atom.
ªi viaþa ta va apãrea pe ecran. Toatã viaþa pe ecran,
de la primul scâncet la merele pe care le-ai furat
din grãdina zmeului… Toate iubitele ºi însingurãrile,
gândurile ºi furiile tale vor apãrea de acum
pe ecranele Imperiului. ªi toate gândurile.
Toate gândurile, cu nerv cu tot, pe ecrane!
Gata cu întâlnirile secrete din Grãdina Narciselor!
Gata cu disputele dintre tine ºi vrãbii!
ªi cu poemele de abur pe care þi le trimite
noapte de noapte Sulfina! Gata cu lecþiile de poeticã
pe care le þii ºobolanilor roºii propãºiþi în literaturã.
Gata cu anacronismele ºi revoltele! De fapt,
Revoltei i se va tãia în fiecare zi câte un deget
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ca sã nu mai batã toba în cetate;
ºi ca sã nu mai scoale morþii din patul lor cu nãlucile ei.
Viii – sã nu îi mai scoale!
Ieºi afarã din moarte, Lazãre! a zis, ºi el a ieºit.
Umblã! a zis, ºi el a început sã alerge.

Viitorul nostru abia începe.
Nu este adevãrat cã pãsãrile îºi pierd capetele în zbor!
Imperiul a decretat cã ele au greºit cerul;
Imperiul a decretat cã am greºit veacul!
ªi viaþa ne-am ales-o greºit, fãrã-ndoialã,
însã Imperiul va gãsi o soluþie.
O soluþie pacifistã, desigur, de vreme ce  
morþii nu vor fi declaraþi. ªi guzganii Imperiului
vor stabili din nou ordinea în cartierul singurãtãþii; 
în cartierul florii de cireº.
Cu siguranþã, Revolta nu va mai ieºi o vreme pe strãzi,
pânã la Înviere nu vom mai ºtii nimic despre ea.
ªi Imperiul îºi va mai pune o stea pe steagul victoriei.
— Unde este arcul de lemn? 
ªi prinþesa cu cireºe la urechi unde este?
— Toate sunt la locul lor, pe ecran, fii liniºtit!
Imperiul are întotdeauna un buzunar plin de soluþii.
O cartuºierã plinã…

Viitorul nostru abia începe.
Viaþa ta va apãrea de-acum pe ecran, de la primul scâncet
la merele pe care le-ai furat din grãdina zmeului.
Viaþa ta va apãrea pe ecran, de la sãrutul prinþesei
la Revolta care aprinde strãzile.
Gata cu florile de cireº care au îndrãznit
sã se punã de-a curmeziºul Apocalipsei!
Gata cu florile de cireº care au ajuns sã încurce 
planurile Apocalipsei! Gata!
Cu siguranþã, Revolta nu va mai ieºi o vreme pe strãzi,
pânã la Înviere nu vom mai ºtii nimic despre ea.
ªi Imperiul îºi va mai pune o stea pe steagul victoriei.

Desigur, morþii nu vor fi declaraþi.
Istoria se scrie ºi acum pe întuneric. Vezi,
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mai înainte moartea vorbea ruseºte ºi avea o singurã stea.
Steaua roºie! Acum, moartea a trecut de partea cealaltã.
ªi-a schimbat limba ºi s-a umplut de stele.

Viitorul nostru abia începe. 
Aºa cã îmi voi face publicã ediþia princeps 
a revoltelor ºi utopiilor mele.
Aveþi aici toate gândurile, nerv cu nerv.
Toate anacronismele ºi ereziile mele. 
În ediþia princeps veþi gãsi toate ereziile. 
ªi, printre ele, vrãbiile ºi florile de cireº. 
Ce altceva credeaþi cã veþi gãsi
decât încercarea de a îndrepta a genomul uman
prin floarea de cireº, prin sãrutul prinþesei? 
Ce altceva credeaþi cã veþi gãsi
decât încercarea de a ieºi de sub talpa Imperiului?
Iatã anacronismele ºi ereziile mele! Gândurile mele atomice!
Pânã ºi floarea de cireº este o rãzmeriþã în liniºtea copacilor,
cearta vrãbiilor este o adevãratã miºcare de stradã.
Numai îndrãgostitul trece fluierând pe lângã Apocalipsã…

Iatã, aºadar, lucrurile pentru care am fost interzis
în toate manualele. În toate capetele, 
în toþi neuronii Imperiului. ªi în toate epocile. Interzis,
pentru ca nu cumva sãmânþa Revoltei sã rãmânã în viaþã.
De fapt, soldaþii întunericului mai încearcã ºi-acum
sã stingã steaua care îmi dã luminã, lumina care dã stea.
Ei mai încearcã ºi-acum sã împuºte în cap toate visurile.
Toate florile de cireº. Soldaþii întunericului!
Care mi-au interzis ieºirea în public, printre cireºii înfloriþi. 

Imperiul! Care m-a scos din toate manualele, 
din toate capetele! Din toate celulele gânditoare!
Da, veacul mã trimite în fiecare zi pe eºafod.
Veacul mã îngroapã în mormântul opiniei publice.
Al opiniei publice pe care o trage pe sfori.

Pesemne cã în curând voi fi plimbat prin piaþa publicã;

ºi atârnat în toate ºtreangurile istoriei. ªi ars pe rug,
pentru ca nu cumva sãmânþa Revoltei sã rãmânã în viaþã.
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Ieºi afarã din moarte, Lazãre! a zis, ºi el a ieºit.
Umblã! a zis, ºi el a început sã alerge.

Viitorul abia începe.
Totul este sã îmbrãþiºezi noua ordine:
gândirea la gamelã, orizontul cazon.
Ideile din borcanul cu spirt.
Totul este sã fii treaz când vor sosi de peste ocean
conservele cu zile mai bune! ªi razele de soare în eprubetã;
ºi capsulele cu speranþe:
una pe zi ºi vei arunca pe fereastrã toate ereziile!
Un spray cu iluzii la purtãtor te va ajuta sã scapi
de floarea de cireº care îþi bate cu disperare în geam.
În celule!

Viaþa mea – la picioarele Imperiului.
Gândirea la gamelã! Orizontul cazon!
Singurãtatea mea cu degetul pe trãgaci!

Ia de la mine, Doamne, paharul acesta!
ªi strânge cioburile vrãbiei ºi fã vrabia la loc.
ªi întoarce la mine Sulfina.
ªi floarea de cireº, din care mi-am fãcut bisericã!
Întoarce la mine Revolta, chiar acum,
când, îmbrãcatã în flãcãri, Apocalipsa îmi dã târcoale.
Scoate-mã din mormântul acestui veac,
Doamne, nu mã amesteca cu morþii!
Ieºi afarã, Lazãre! a zis, ºi el a ieºit.
Umblã! a zis, ºi el a început sã alerge.
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numai tu

alunecând pe o stradã murdarã visul tãu poate schimba oraºul
ºi doar durerile tale mai vindecã rãnile azi
lasã-þi zâmbetul sã devinã cântecul de ordine al zilei
femeia îºi tencuieºte zidul de carne
ca bulevardul sã o iubeascã

câinii vagabonzi care-mi atacã genunchii
au început sã stea cuminþi ºi sã treacã pe zebrã
ºi strada simte greutatea aceluiaºi pãcat de moarte
ºi respirã greu 
ºi raiul nu este tocmai aproape cum se crede
raiul e dincolo de iad

calendarul meu este plin de basme plãcut mirositoare 
ºi copiii vin din puºcãrii sã mã colinde 
geamul cu flori de gheaþã are sentimente ºi plânge
iar pachetele ce vin din trecut 
au marfa expiratã
cele ce vin din viitor nu mã gãsesc acasã

o serie de iubiri înviazã ºi însângereazã uliþele
numai faþa ta îmbujoratã poate inventa un nou drum;

poþi sã vii 

ºtiu precis cã numai sub acest semn voi învinge
îmbrãcându-mã ºi dezbrãcându-mã de o mie de frunze în cãdere
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ºtiu precis cã nu am pierdut drumul
cã nu am scãpat trenul ºi cu atât mai puþin autobuzul
trãsura þine aproape de mine
cu un vizitiu care poartã o pãlãrie de paie

am certitudinea unui final limpede la linia ta de sosire
dacã l-am cãutat dacã-l caut e clar cã l-am ºi gãsit

dupã mine vor veni ºi ceilalþi
dupã mine se vor întoarce apoi sãnãtoºi voioºi voinici
totul a fost deszãpezit apele s-au retras 
prin urmare puteþi trece triumfal dincolo

de o jumãtate de secol nu mai dorm în fânar
dar fânul este mereu proaspãt pentru mine
de o jumãtate de secol mi-e dor de casã
ºi laptele are gustul dulce ºi se mâncã seara cu mãmãligã
miturile îºi fac noi bãrbaþi ca sã le poatã duce 
dau baluri în castele revigorate în zilele noastre

am pus piciorul în prag 
am deschis uºa am ºters tot praful
nu mai sunt prea multe de fãcut

poþi sã vii ºi tu ºi sã ne punem pe visat;

sensibil la gravitaþie

îmi place sã-mi simt pãmântul sub picioare
sã fiu bine fixat pe titlul meu de proprietate 
ºtampilat cu disperarea cãprioarei alergând prin file albe
pe care încep sã le umplu de rânduri noi
azi mãrºãluiesc printre spânzurãtori ºi printre adunãri pascale
ºi îmi place sã vãd cum se nasc greierii ºi prinþii
cum se onduleazã masele furioase în vremuri apuse

îmi place sã vãd cum cad preºedinþii ºi se ridicã regii
cum urcã gunoaiele la cer în speranþa reînvierii
dar ele fac rapid alergie la combinaþia asta de fotoni ºi corpusculi
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pe faþa plinã de lacrimi
pe rana ce nu se mai vindecã

aº vrea sã vãd cum se întorc caleºtile de dincolo de mureº
de la marile târguri de peste an
în fiecare zi de miercuri cu iarnã cu varã
aº vrea sã vãd cum se întorc rândunele ºi cocori
ºi eu sã dau drumul unor corãbii de hârtie pe rigola umflatã
din faþa fortului meu în zilele sfârºitului de martie

când zilei de mâine îi cade smalþul te uiþi cãtre cea de ieri

pânã la urmã e o imaginaþie treazã pe un câmp plin de sânge
ºi vine unul ºi-mi citeºte actul de proprietate 
dupã cum bate briza

dar acum el e pe culme ºi i se întunecã mintea;

dacã pun 

dacã pun o gutuie pe dulap 
mirosul ei se îndrãgosteºte de camera mea însinguratã

dar încã nu mã tem de tine
încã nu cred cã pot sã mã tem
încã mintea mea plinã de flãcãri nu se duce pânã acolo
ce fac alþii pânã la capãt nu pot sã ºtiu 
ºi sincer sã fiu nici nu mã prea intereseazã acum 
când fitilul este deja aprins
dar nu ºtiu cât e de lung

încã nu sunt un om fãrã þarã dar s-ar putea sã fiu
încã nu sunt un om fãrã limbã dar s-ar putea sã fiu
pot fi ultimul strigãt de disperare 
pot fi pânã la urmã desperarea însãºi
la marginea lumii, în centrul lumii

însã dacã rãmân fãrã dulap în aceste zile de toamnã
mirosul de gutuie nu se mai simte în camerã;
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sunt
(variantã)

sunt o bisericã fisuratã de sus ºi pânã jos
aº da un regat pentru o altã structurã
poate voi mai avea un copil care ºtie sã se roage în plinã zi
ºi sã-i curgã lacrimi
nici genunchii nu mã mai ajutã sã trec peste sticle sparte
peste o sutã de trepte urcãtoare

daþi-mi cãlcâiul în care nu mai intrã nici un cartuº
sunt doar o uliþã plinã de pietre ºi colb cât încape
pe care cad caii tineri seceraþi de alcool

sunt o salã de ºedinþe în care s-a votat colectivizarea
un birt în care se bea adãlmaºul
sunt o uºã ce strânge degetele baronilor – 
ei au în faþa ochilor viitorul de aur?

imaginea asta optimistã a fost evident spulberatã

sunt un autobuz plin cu actori de tragedie
sunt o mitralierã ascunsã în pod
sunt pânã la urmã o sobã de încãlzit cãrãmizile secolului trecut;

hornul negru 

funinginea pe hornul fortului meu
e cerneala cu care moºul meu îi scrie domnului
pãcatele lui sunt mult mai negre

mãtura pe care o foloseºte bunica sã ºteargã literele 
greºite din depeºã a luat-o vrãjitoarea 

toamna târziu când se strâng în jurul sobei
se apucã sã-i scrie domnului
ºi scriu ei cu lemne verzi ºi uscate
ºi hornul e ca un tunel prin care vin ispitele

în casã este o ceartã cât toate zilele;
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FIICA LUI CAIN

uimitã cã ºi alþii folosesc aceleaºi cuvinte
numãr câþi ani vor urma
îi numãr pe degete numãrãtoarea nu iese
Mâine voi trimite un corb sã cerceteze 
semnele zodiacale desenate în cana cu apã
o sã urce pe o creangã ºi de acolo 
o sã o vadã pe mama cu sânii obosiþi sub bluza de varã
o sã îl vadã pe tata mãtãhãind ºi strigând dupã vrãbii prin 

curte
pe sora mea tolãnitã pe laviþã sau pe fratele cu urechea 

ciulitã 
ascultând secera ce taie deodatã cu aerul ºi limba lui Elohim
Uimitã cã ºi alþii folosesc vorbele mele 
aleg sã rãspândesc spusa Domnului
Alerg prin hârtoape de parcã aº fi urmãritã 
de vecinii înarmaþi cu cazmale 
fiecare cu câte o cocoaºã ciudatã în spate 
Toþi mã ispitesc cu fel de fel de întrebãri
ºi mã îndulcesc cu snoavele cucului.

*
auzisem cã cel mai urât se poartã cu þâncii
care se þin ciucure ºi fac alai când iese pe uliþa mare
Nu am pomenit nimic nici el nu s-a plâns
zice cã se crede nevrednic
izvora multã luminã din pieptul aproape concav
Peisaj vãratic 
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mulþi iezi ºi din nou pãpãdiile 
ce aduc fermenþi locurilor de mult timp înverzite
Dacã înoþi cu apa pânã în gât 
ai putea sã putrezeºti mai uºor murmurã
dau din cap spun cã nici mãcar nu ºtiu sã înot 
Vara asta mi-a adus câteva momente de fericire
dar ºi mult sânge pe nas.

* 
când ziua e pe trecute lumina slãbeºte
se înfioarã tremurã se scuturã vibreazã
stârnind un praf înecãcios împrejur
Tot mai sper în a doua mea viaþã 
plinã de bube dulci ºi cu multe raþe pe iaz
Îmi e somn
aºtept încã un mers un râs un plâns
ºi herghelii nesfârºite de cai blânzi costelivi
cãrora miºcarea pe loc le prieºte 
pentru cã îi ajutã sã stea drepþi 
ca nãluca albã a sufletului
la fel ca frunzele ce se ascut în aripa vântului
De când am aflat cã mazãrea 
creºte mai frumoasã sub lunã
mai trag speranþã cã lumea nu-i numai cãdere.

* 
iei un hârleþ îl afunzi în pãmânt
e ca ºi coborâtul în minã
nu se prea þine cont de geologie 
gravitaþie magnetism
aºa e mai bine
când întunericul se zburãtãceºte
inima sã nu înceteze sã batã
rãmâi cu bine trecutule
ºi nu te mai purta ca un netot

* 
pelin amar pelin înflorit
pelin verde în dinþi strepezit
Vii ºi nu ºtii
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Vine pe toate cãrãrile
mai merge se împiedicã
se clatinã se alintã-n cãlcâie
se înclinã într-o parte ºi-n alta
iar când a fost sã oboseascã
rãmâne de pominã
Culegãtorii ieºiserã la vie ca sã
nu se sleiascã poama muºcatã de brumã 
Cu basmaua trasã pe tâmpla cãruntã
rãtãcitoare pe uliþi însoþeºte o nuntã
Mãrºãluieºte cum se duc ostaºii spre moarte
Dis-de-dimineaþã s-a fãcut noapte

* 
când s-a fãcut curãþenie generalã
au gãsit douã brâie late ºi lungi
vrâstate cu roºu
un sac de cãrbune un borcan plin cu sare
ºi câteva mere stafidite înfiptã în þambrele rupte din gard
Nu am pomenit ca sã zboare orãtãniile
fãrã cap ºi fãrã aripi prin curte
nici câine care sã meargã pe burtã fãrã picioare
Am ieºit ameþitã din locuinþa mortului
coborând în fugã scãrile înnegrite de smoalã
pericolul 
nu ar fi sã scapi de pielea cea veche a ta
ci de cea scrisã pe dinãuntru cu fapte

* 
mai întâi l-au îmbrãcat într-o piele de miel
au presãrat frunze de arþar peste tot
pe umeri pe creºtet pe fruntea înaltã
unul i-a aprins o þigarã
altul s-a cãutat prin buzunare 
ºi i-a dat ceva bani
eºti mulþumit au întrebat
sunt mulþumit a rãspuns el
pãrând înveselit peste mãsurã
l-au privit fix câteva secunde
apoi i-au dat foc
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* 
te-a întrebat cineva 
dacã vrei într-adevãr sã te naºti
I-am rãspuns hait
am o casã înaltã cât prunul
ºi o floare de nu-mã-uita dupã gard
Vino sã vezi via noastrã 
din voia mea aºezatã acolo
lângã îngerul îngenuncheat
încãlþat cu obiele din bumbac extrafin
Ghemele de aluat reprezintã ofranda
Noaptea opaiþele sunt puse 
atât de aproape
încât parcã atinge vârful inimii 
iar flacãra micã nu se stinge nicicând
L-am dus apoi prin ogrãzi ºi i-am vitele toate dar
deºi a mâncat din azimã
nu i-a simþit gustul curat

* 
femeia asta trebuia sã fiu eu
tremurã ca un câine 
ºi hoinãreºte noaptea prin lanuri
Din când în când din porumb
iese câte o sperietoare de ciori
sau câte o vulpe beteagã
dar ea merge þintind cu fruntea în pãmânt
ºi tremurã cu umerii strânºi
cãutând cuibul prepeliþelor
Ar vrea sã ia din burþile lor sânge proaspãt ºi
sã-ºi ungã trupul de mamã
Când aude cântatul cocoºilor
se furiºeazã într-un hambar pãrãsit
pãienjenii cu douãzeci ºi cinci de picioare
ies din unghere prãfoase
i se urcã pe ceafã þes pânzã deasã
ºi apoi se lasã încetiºor pe ºoldul bolnav
Acolo pielea e albã ºi freamãtã
Ce e cu vânãtaia aia urâtã
Am plecat tânãrã ºi veselã 
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ºi m-am întors posmorâtã
pãcat

* 
lângã urmele roþilor de la cãruþã
am gãsit un sac plin ochi cu funingine
Miroase a ars în magazia de pene
noi sãptãmânã de sãptãmânã
din a doua duminicã a anului ºi pânã spre toamnã
bãgãm toate vietãþile mici în pungi de hârtie
pe care le închidem la gurã cu noduri ºi funde
În prima zi toate vieþuitoarele cascã
a doua zi se plâng cã fac purici
în a treia zi le auzi cum se scarpinã
apoi înãuntru se face o liniºte de nu se aude nici musca
E ziua a ºaptea
pur ºi simplu ecranul s-a fãcut negru-negru
aºa cum se întâmplã când se terminã filmul 
de pe animal planet
Poveste era despre un iepure ºchiop 
douã bufniþe
ºi un fazan cu penaj auriu.

* 
îmi întorc pielea pe toate feþele
o scutur o agãþ sus pe gard
Din casã iese mama 
împiedicându-se de un sâmbure.
Oamenii umplu drumurile nu mai am loc de ei
ar fi fost nedrept sã constat lipsa
deºi tot un fel de cãutare a fost
Traversez podeþul îngust din alt veac
prin faþa mamei trec vedenii
pe creºtet soarele cât oul de potârniche
Ea nu mã vede
sã nu mai lungim vorba
printre buzele strânse pare cã scuipã un fruct otrãvit
Apa trece prin vad.
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O searã la restaurant

Toþi dumnezeii popoarelor înalþã imnuri,
Proclamã judecãþi, rostesc oracole,
Dau sacre porunci.
Noi, ceilalþi, pe la mese, 
Bem câte-o cola, un sprite, scotch, bitter, vermut
ªi pãlãvrãgim discret, fãrã pretenþii
Sau pur ºi simplu tãcem, cu gândul la te miri ce.
Ar fi plãcut în restaurant, dar larma zeilor sporeºte.

De la o vreme, gãlãgia s-a înteþit
Peste orice mãsurã.
Mai încet, domnilor! Aici e un local civilizat,
Fiþi rezonabili! – strigã cineva, ieºindu-ºi din fire.
Toþi ne-am holbat la el – ca sã spun drept, ne cam temeam
De anateme, damnãri, apocalipse – diferite prevederi legale, 
Pedepse individuale sau colective. Dar nu s-a întâmplat
Nimic din toate astea. La primul protest, larma a încetat,
Zeii au coborât de pe estradã tãcuþi, cu capetele plecate
ªi au ieºit, ducându-ºi în mâini instrumentele.

Le-o fi ajuns ºi lor, erau
De mult în restaurant, spuse ºeful de salã
Fãcând cu ochiul ºi zâmbindu-ne complice.
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BALADA
florilor înalbãstrite cu cernealã

Se dedicã   
memoriei lui Mircea Nedelciu

Un ciumete, un mârlan – o obialã de þãran travestit în orãºean – a
cumpãrat un buchet de flori albe. Dupã mirosul meu ºi dupã ºtiinþa
cotoiului, credem cã erau margarete sau ochiul-boului. Le-a þinut câteva
zile într-un vas cu cernealã, apoi le-a dat copilului, gata înalbãstrite, în fru-
moasa zi de 15 septembrie, sã le ducã doamnei, la ºcoalã.

Doamnei, ca oricãrei doamne, hrãnindu-se, din tinereþea ei, mai
mult cu vederea ºi cu mireasma florilor decât cu bucatele pântecelor, i s-a
fãcut milã de ele ºi le-a luat acasã, unde le-a pus în vazã, pe masã, împre-
unã cu alte flori, cãpãtate, tot atunci, de pe la alþi prunci. 

Trandafiri ºi garoafe, gladiole ºi moþul-curcanului, crizanteme
rotate, cârciumãrese ºi gherbere de toate culorile, ba chiar ºi un crin
imperial cu petale mov-pistruiate.

Dupã câteva zile, doamna a vãzut cã apa din glastrã s-a fãcut cu
totul albastrã ºi cã toate florile s-au ofilit, dar nu ºi ochiul-boului, cel cu de-a
sila vopsit, care doar se albea mereu, lepãdând cernealã din greu. 

Atunci, ea l-a mutat, singur, într-o vazã mai micã, de sticlã, în apã
curatã, care zilnic se înalbãstrea ºi iarãºi schimbatã era. ªi tot aºa, douã
sãptãmâni încheiate, încât sprâncenele doamnei s-au arcuit mirate de
viaþa prea lungã a acestor flori ºi de primenirea lor de culori. Pânã la
urmã, vremea s-a rãcit, pe cerul nopþii s-a fãcut lunã plinã, iar soarele
amiezilor a trimis pe pãmânt un alt fel de luminã. 

Povestea celorlalte flori era de mult uitatã când, într-o zi, venind
de la ºcoalã, doamna a rãmas ºi mai miratã. Ochiul-boului devenise alb ºi
proaspãt ca zãpada, iar apa din glastrã era un fel de sinealã neagrã-albas-
trã. Într-un suflet, le-a schimbat din nou apa – dar, vai, cine ar fi crezut cã
avea sã fie pentru ultima oarã? 

Amintindu-ºi ceva de pe vremea când era domniºoarã, doamna a
suspinat apoi faþa i s-a înseninat de o nãdejde fãrã pãcat. 

Spre searã, însã, când ºi-a gãsit iarãºi vreme sã intre-n odaie, florile
de ochiul-boului se ofiliserã toate ºi, peste marginea vasului, jalnic atârnau
rãposate. Clãtinând cu tristeþe din cap, doamna pe un scaun s-a aºezat ºi,
multã vreme, de la peretele din faþa ei ochii nu ºi-a luat,  gândindu-se,
poate, cã acel perete ar trebui din nou tapetat.
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Lecþia de culturã civicã

Dragi copii,
Politicienii din þara noastrã,
Conducãtorii aleºi ai României,
Nu vor sã facã aici democraþie
ªi economie capitalistã de piaþã,
Aºa cum declarã ºi promit mereu.

Acestea nu sunt decât gogoºi, abureli, gargarã,
Demagogie de trei parale.
În realitate, faptele lor ne aratã
Cã ei îºi doresc cu totul altceva.

Aceºti neoameni, aceºti ticãloºi vrednici de ocnã,
Ba chiar de glonþ ori de spânzurãtoare,
Vor ca un întreg popor sã munceascã pentru ei,
Sã le facã averi necinstite ºi nemuncite
Lor, copiilor lor, rudelor, prietenilor, 
Ba chiar ºoferului ºi menajerei lor,
Pentru câte ºapte generaþii,
Astfel încât nimeni altcineva din þarã
Sã nu aibã nãdejde cã va trãi vreodatã bine
Prin muncã cinstitã, prin iscusinþã, pricepere,
Curaj sau efort personal.

Ei vor sã trudim numai pentru bucata de pâine
ªi sã nu cerem nimic mai mult,
Sã ne mulþumim a rãmâne sãraci, proºti, supuºi, minþiþi ºi 

batjocoriþi,
Pentru ca noi, cei douãzeci de milioane de cetãþeni ai þãrii
Sã îmbogãþim câteva mii de oameni
Care necinstesc numele României, 
Ne înrobesc ºi ne confiscã tuturor viaþa,
Ne calcã în picioare speranþa ºi viitorul,
Credinþa în Dumnezeu, în bine ºi în adevãr.



Meditaþie. La Cozia

Sub bolþile Coziei, strãjuit stã de veacuri
ªi de cinci flori de plastic
(Le-am numãrat personal) de o candelã
Cât un sâmbure de mac,
De o inscripþie pe carton velin îngãlbenit
”Mormântul marelui Mircea-Voievod”, piatra
Îngustã sub care abia ar încãpea un copil.

Nici urmã de valuri spumegate. Apa Oltului, zãgãzuitã,
E un eleºteu plin de crapi. Sunt prezenþi
Chiar pescarii cu lansete prelungi,
Cu scãunele pliante ºi cu rucsacuri multicolore.

Tânãrul ieromohah în rasã,
Înalt, voinic, impunãtor ca un Porfirogenet,
Mãturã ambalajele de gumã ºi ciocolatã
Aruncate de vizitatori la intrare.

Oºtile s-au retras. Umbra s-a întors
În oribilul manual cu coperþi verzi.

O, gloria mundi, monumentum
Aere perennius, ce vom face
Când Mircea, ªtefan, Mihai, Horea, Tudor ºi ceilalþi
Vor deveni, toþi, postere color ºi mãrci înregistrate?

Va trebui sã oprim fabricile, uzinele, tractoarele, combinele
ªi sã facem invazii, rãzboaie, revoluþii, rãscoale
Ca sã producem eroi.

ªoptiþi-i micuþului Fukuyama
Cã istoria nu se va termina faute de combattants, 
Ci va trebui negreºit reprogramatã, cel puþin
Din raþiuni pur comerciale. 

Poeme
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Geist, înrudit cu yeast *drojdie ºi geyser,
desigur eruptiv, þîºnitor, ferment, fermentaþie...
Just.

Multe dintre faimele apãrute in România
dupã 1989 sînt ca faimele lui Cortázar.

Aºa cum Maramureºul m-a iniþiat în arhaic,
Banatul, mai exact Opera de la Timiºoara, m-a
introdus în urban. Eram mic, dar mi-aduc aminte de fru-fruurile  ºi volanele
à la Moulin Rouge. Maicã-mea încercase sã-mi fereascã ochii cu programul
de spectacol, dar era prea tîrziu.

Îngerul lui Benjamin; unde noi vedem un lanþ de evenimente, el
vede o singurã catastrofã.

Vãd liniile de rupturã, dar nu vãd linioarele de unire.

Dragii mei, am plecat spre una din singurãtãþi, deºert, pãdure,
munte, într-o casã unde sînt pîndit de dorinþa de a nu scrie. Dar una plinã,
de dincolo de ea însãºi, care nu vine din întrebarea la ce bun sã scriu, ci
dintr-o exclamaþie, dintr-un deictic arãtînd lumea, iatã! ªi pe degetul meu

Carnete ºi caiete (2007 - 2008)

Dan Arsenie

Fragmente care se pierdeau,
dar au fost întoarse din drum*

(II)

* Cu puþin timp înainte de a trece la cele nelumeºti, Luca PIÞU ne-a încredinþat pe calea
poºtei electronice aceste CARNETE ªI CAIETE (2007-2008) ale lui Dan Arsenie, precizând
cã putem sã le publicãm în “Familia” ºi cã autorul lor însuºi i le-a dãruit, lãsându-i libertatea
sã procedeze cu ele cum va gãsi de cuviinþã. Continuãm în acest numãr scoaterea lor la
lumina tiparului. (Ioan Moldovan)



se aºazã pãdurea, cu pãsãrile ei, cu muºchiul ei mirosind a oþet teluric.

Es denkt / es blitzt  de la Lichtenberg la Heidegger, din adolescenþa
mea pînã azi. Mereu la joncþiunea dintre gîndire ºi negîndire. 

Spiritul : sã fie îmbogãþit, îngreunat, amplu, apoi, cîþiva paºi mai înco-
lo, sã fie uºurat, luminat, întraripat.

Îºi spune 
în sine
poate cã vine un zeu
ºi-i împlineºte 
partea de viaþã,
adicã restul vieþii care
pentru el
era moarte.

Vine
un zeu
ºi-l preia în
sine
ilimitîndu-l
înainte de a muri.

Satul se aflã la 7/8 kilometri de ferma în care stau ºi care la rîndul ei
nu se aflã la nicio depãrtare de pãdurea de ilex, de stejar mediteranean.

Nu e conservator cine vrea, nu foarte des nici cel care îºi spune ºi ºi-o
repetã neîncetat. Mai trebuie sã ai un fond cultural profund.

ªora scrie cã a fi e verbul total; dar este ºi verbul nul, care nu are o
semnificaþie anume. E verbul gol, verbul kenotic pentru cã a fãcut loc în el
tuturor celorlalte verbe. El a vorbit ceva, a vorbit ºi Noica mult, apoi s-a
întins tãcerea. Cei de dupã...

oulos hora, oulos noein, oulos akouei    Heraclit, 54

Singur, dis-de-dimineaþã totul e important. Sunetele scoase de
cafetiera pe foc, ce înseamnã? Dar norii de iarnã ce se opresc deasupra
casei?

Carnete ºi caiete (II)
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Se poate cãuta identitatea într-un anterior mitic sau nu, într-un  mai
bine ontologic, ca izvor, sau în viitor, ca procrastinaþie sau nãdejde. Sau
clipã de clipã, dezavantaje...

Am privit repede cele cîteva unelte înainte de a începe sã tai murul
lãþit din grãdinã. Tîrnãcopul, foarfecele, lopata aveau un aer de bunãtate.

De ce fragmentul mi-e potrivit? Sînt un incoativ. Dar sînt, mai mult
decît de fragment, amenininþat de infinitesimal. Ca sã nu spun de afazie ºi
silabic.

Cum se poate cineva îndrãgosti de un -ism? Cum i se poate face dor
de un -ism?

Monasticismul siriac: un singur fel de mîncare, vegetarianã, pe zi
dupã ora 9 seara; a nu se spãla; a dormi cu faþa spre rãsãrit; retragerea într-
o chilie fãrã acoperiº, fãrã uºã, strîmtã.

Mã aºteaptã meditaþia asupra textului ebraic al Turnului lui Babel.
.
Mi se pare cã am aflat. Cînd ninge, cînd începe sã ningã cu adevãrat,

cînd ninge ºi eºti singur pe drum, nu pe stradã, atunci ceva sau cineva te
apucã de umeri ºi te întoarce cãtre alt timp.

Mi-aduc aminte de Dorin Liviu Zaharia.

1 ian. 08 pãmîntul a îngheþat, ca în fiecare noapte.

Curajul de a a te retrage în intraductibil, de a te miºca liber în intra-
ductibil, de a spune cu un surîs: sînt intraductibil. Toþi cei care se luptã sã
fie traduºi, culturile de-asemeni, îºi pierd vremea.

France-Culture despre Giacometti. Nu ºtiu cine vorbeºte, o doamnã
sau un domn despre o întîmplare din viaþa lui. Sculptorul fusese lãsat sin-
gur cu o persoanã care murea, drept urmare nu va mai putea dormi
noaptea, deci va deveni noctambul, deci va trebui sã lucreze la lumina
becului, deci de aici formele alungite ale sculpturilor etc. Mi-aduc aminte
de bunul Claude Larre, profesor de taoism la Institutul iezuit: francezul
vorbind franceza este inerent logic ºi de aceea se crede în realitate, in re.



4 ian. un deget de zãpadã sau numai jumãtate.

O mamã imaginarã îmi spune: fereºte-te! Fereºte-te de femeia frigu-
roasã ºi de cea fãrã compasiune. O femeie trebuie sã aibã milã. Am greºit.

La români sã fii scriitor prolific e o judecatã de valoare.

Talentat, de des-fãcut, acest cuvînt înºalã. Cineva mi-a spus – þi-a dat
Dumnezeu talent cu carul, ºi tu...

ªi eu voiam doar sã meditez, sã privesc îndelung, însã nu în toate
pãrþile. 

Necesitatea absolutã, dureroasã a micilor saluturi, Bonjour
Monsieur!, cînd intri sã bei o cafea, sau cînd intri undeva, Bonjour
Monsieur te împiedicã sã-þi rãmîi strãin, te scoate din straniu – oricum eºti
straniu –,  fãrã sã-þi rãpeascã intima strãinãtate.

Bonjour Monsieur la Paris mai înseamnã cã oraºul îþi mai spune asta:
stai în braþele mele ca niºte strãzi.

Monsieur, rãmîi parizian.

De ce nu m-aº întoarce?
De ce? Nu ºtiu nici de ce m-aº întoarce, nici de ce aº rãmîne, nici de

ce aº cãlãtori pe mai departe.

Acum vreo 18 ani, la Paris, în jurul unei mese, îi spusesem Monicãi
Lovinescu cã nu mã mai întorc. Eram cam la vreo trei luni de la sosirea mea
la Paris ºi luasem hotãrîrea asta sau ea m-a luat pe mine. S-a întîmplat pe
boulevard. Beaumarchais, un bulevard mãrginit de platani, acolo m-am
simþit brusc acasã.

Surprinsã, chiar supãratã, m-a întrebat de ce tocmai acum, cînd e lib-
ertate ºi cînd multe lucruri vor fi cu putinþã, cã minerii vor trece ºi cã e o
perioadã de tranziþie. N-am ºtiut ce  sã-i rãspund. Pînã la urmã minerii au
mai trecut de cîteva ori, tranziþia a devenit eternã, iar Monica Lovinescu s-a
întors definitiv în România, ca cenuºã.

Nu m-aº întoarce.

Dar aceastã triplã neºtiinþã e pe deplin echivalentã cu o triplã ºtiinþã:
ºtiu de ce m-aº întoarce, ºtiu de ce aº rãmîne, ºtiu de ce aº rãtãci mai
departe.

Carnete ºi caiete (II)
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De cîtãva vreme nu mai citesc de dimineaþa ºtirile din þarã. Am
renunþat la un act care-mi stricã orele cele mai pure.

Nu mai existã un faþã cãtre faþã. Poþi dormi. ªi în paralel o imensã
curgere de vorbãrie, un flux vociferator, nesimþit, strãbate aerul planetei.

M-aº întoarce sã pun deoparte, sã salvez cîteva cuvinte, cîþiva copaci,
cîþiva sãraci.

Sã te miri  e deja o raritate. Sã te adînceºti luni ºi ani în ceea ce þi-a stîr-
nit mirarea þine de imposibil

Cei care folosesc mari cuvinte cu majuscule jongleazã cu monu-
mente ºi socluri.

Îmi voi face o cafea ºi o voi bea afarã sub stele.

Rugãciunea nu-i posibilã fãrã o separare iniþialã.

Omul era atît de rãpit în Dumnezeu cã privea de-acolo.

Cînd Eckhart interpreteazã arbitrar Scriptura, tot ce înseamnã auc-
toritates ajunge la un transfer de auctoritas. El, cel ce interpreteazã, este
auctoritas la înãlþimea Bibliei.

Ianuarie. O femeie îmi aduce apã ºi mîncare.

Dan Arsenie
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A trecut aproape un an de la apariþia cãrþii preotului Raimondo
Rudolf Salanschi, intitulatã Din istoria Eparhiei greco-catolice de Oradea.
Genezã ºi devenire, publicatã la Editura Academia Românã, Centrul de
Studii Transilvane din Cluj-Napoca. Cheltuielile pentru tipãrire au fost
suportate, dupã câte ºtim, chiar de cãtre autor, încurajat în aceastã risipã
fericitã de cãtre domnii profesori universitari academician Dr. Ioan Aurel
Pop, Dr. Cornel Sigmirean ºi de cãtre cel care scrie aceste rânduri. Merita
sã aparã aceastã carte la prestigioasa editurã amintitã pentru cã, dupã
opinia noastrã, este prima lucrare de istorie a Eparhiei greco-catolice de
Oradea în care se încearcã ºi se reuºeºte integrarea devenirii ei în spaþiu ºi
timp, în contextul istoriei europene. ªi ne referim aici la cel al Imperiului
habsburgic, legat de cel general european, între altele prin fenomenul reli-
gios, atât de important pentru destinul popoarelor ºi naþiunilor. A proce-
dat, aºadar, autorul sistematic, mânecând de la unele generalitãþi despre
oikumenul transilvãnean, nutritor de legãturi între lumea catolicã de aici,
reprezentatã de minoritari, maghiari ºi saºi, deveniþi mai târziu protestanþi,
ºi cea ortodoxã majoritarã. El a arãtat cã imperialii habsburgi au fost con-
strânºi sã practice, din punct de vedere religios, o politicã tolerantã, chiar
dacã apãsau pe ideea antireformei, a recatolicizãrii, opþionatã ºi ca atare
agreatã de cãtre împãraþii reformiºti din secolul al XVIII-lea, consiliaþi de
cancelari destoinici, cum au fost renumiþii Johann Christoph Freiherr von
Bartenstein (1689-1767) ºi Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794).

Lectura acestei cãrþi va putea întãri, în cugetul cititorilor, convin-
gerea cã în împãrãþia despre care discutãm nu s-a practicat, totuºi, o politicã

Ecclesia

Blaga Mihoc

Raimondo Rudolf Salanschi,
Din istoria Eparhiei greco-catolice de

Oradea. Genezã ºi devenire, 
Editura Academia Românã, 2015
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religioasã exclusivistã, tranºantã, interdictivã ºi cã mãsurile luate de Curtea
vienezã demonstreazã cu prisosinþã acest lucru. E suficient sã ne gândim
aici la Privilegiile ilirice ºi la persuasiunea „blândã”, exercitatã prin iezuiþi,
pentru a-i scoate pe românii ortodocºi de sub influenþa calvinismului.
Providenþa a dat, parcã, înþelepciune ºi spirit de toleranþã ecclesiei catolice,
încã din secolul al XV-lea, iar în virtutea acestuia, ºi dupã eºecul unirii fer-
raro-florentine de la 1438-1439, ruptã mai ales datoritã înalþilor prelaþi
ortodocºi, ea a continuat sã insiste, pânã ce a ajuns la rezultatul dorit, unirea
cu biserica Romei a unora dintre ortodocºi, realizatã desigur parþial, cu
delimitare la câteva dintre etnii, la început a rutenilor ºi în cele din urmã a
românilor transilvãneni. Autorul reliefeazã faptul cã unii dintre preoþii
acestora au înþeles nu doar importanþa accesului, prin unire, la privilegii
sau la egala îndreptãþire a instituþiei lor ecclesiale cu cele socotite recepte
din imperiu, ci ºi pe cea de naturã spiritualã, legatã de mântuirea
sufleteascã prin „singura bisericã adevãratã”, cum spuneau reprezentanþii
ei despre cea catolicã ºi cum credeau ºi împãraþii de la Viena. În realitate
majoritatea preoþilor care au acceptat unirea s-au gândit doar la amelio-
rarea poziþiei lor sociale. De altfel, toate recensãmintele efectuate de
comisiile speciale numite de cãtre împãraþi pentru comitatele Bihor ºi
Békéscsaba, în perioada dintre 1727-1756, demonstreazã cã preoþii ºi eno-
riaºii români interogaþi nu prea cunoºteau prin ce se deosebesc cele douã
ecclesii – catolicã ºi ortodoxã, nu auziserã de cele patru puncte numite flo-
rentine. Era greu ca lor sã le cearã cineva cunoaºterea acestor subtilitãþi,
dacã mulþi dintre ei nu ºtiau nici mãcar sã citeascã. Sunt semnificative, în
acest sens, între altele, consemnãrile dintr-un protocol întocmit în timpul
unor vizitaþiuni efectuate în 1725, de cãtre preotul romano-catolic din
Beiuº, Paul László, în mai multe localitãþi din comitatul Bihor. În unele pagini
ale acestuia se specificã despre preotul cutãrui sat cã „nu ºtie carte, dar
boscorodeºte”, adicã oficiazã liturghia aºa cum a auzit-o ºi memorat-o,
ascultându-l pe antecesorul sãu, de regulã tatã, frate sau veriºor. Românilor
din nord-vestul þãrii le-a fost dat sã fie supuºi, aºa cum scrie autorul, unor
persuasiuni, ba chiar presiuni, spre a trece la una dintre religiile recepte,
mai agreatã fiind de cãtre oficiali, în acei ani, cea catolicã. Articulatã printr-
o legislaþie îmbietoare, aceastã acþiune s-a soldat cu o aducere a subiecþilor
asupra cãrora se exercita ad meliores fruges, la ceva mai bun pentru ei, la
unirea cu biserica catolicã, atât de doritã de cãtre Curtea imperialã.

La Oradea, de exemplu, promotorul întãririi ei a fost, între alþii, încã
din deceniul al IV-lea al secolului al XVIII-lea, vicarul ºi mai apoi episcopul
Paul Forgách, despre care în cartea pãrintelui Salanschi se vorbeºte, cu per-
tinenþã, la paginile 148-160. Aflãm cã el a oferit din averea familiei sale, pen-
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tru românii uniþi, un intravilan destul de întins în centrul sau „cornul”
Oradiei, cum se spune în documente, acela pe suprafaþa cãruia s-a construit,
la început o bisericã mai micã, iar sub arhipãstorirea lui Ignatie Darabant
catedrala Sfântul Nicolae. Forgách a luat, desigur, exemplul unui înaintaº
de-al sãu în astfel de fapte, episcopul János Okolicsányi, care dãruise, încã
din anii 1735-1737, tuturor preoþilor români uniþi ºi ortodocºi, postavul
necesar pentru confecþionarea odãjdiilor, prelucrat în vâltorile de pe valea
Finiºului de lângã Beiuº sau, când era vorba de cel mai fin, importat din
Silezia.

Rãzbate din ºirul informaþiilor prezentate în aceastã carte voinþa
Curþii imperiale de a-i atrage de partea interesului ei pe români, pentru
întãrirea statalitãþii, cãreia urma sã-i serveascã, din a doua jumãtate a secolu-
lui al XVIII-lea, reformismul iluminist, iniþiat de Maria Tereza ºi pus în act
de fiul ei, împãratul Iosif al II-lea. Cititorii mai subtili vor ajunge la concluzia
cã exploatarea „durã” a românilor din Imperiul habsburgic nu era chiar
atât de durã, cum se învãþa cândva ºi poate cã se învaþã ºi acum în ºcoalã,
sau cel puþin cã ea, exploatarea, se datora, nu atât Curþii imperiale, cât mai
ales nobilimii ºi funcþionarilor guberniali abuzivi ºi exclusiviºti.

Unii se vor gândi, poate, aici la spusele marelui istoric Nicolae Iorga,
ºi anume cã viaþa þãranului iobag din Þãrile Române, obligat sã dea boieru-
lui în fiecare an o gãinã, douã, un miel sau o oaie, un caº sau câteva mãsuri
de unt, nu era, totuºi, prea grea, aserþiunea aceasta putând fi valabilã ºi în
cazul iobagilor din Transilvania. Problema care se punea când se fãceau ast-
fel de constatãri trebuia sã fie întotdeauna cea a standardului, a aºa-numi-
telor aºteptãri ale exploataþilor, cãci dacã acestea nu existau, sau dacã erau
minime, ºi pretenþiile sau cererile lor erau aºiºderea. Ele s-au mãrit, s-au
articulat abia dupã formarea naþiunilor, care a adus cu sine opþionãri mai
largi. Aºa se face cã abia atunci toleraþii, în Transilvania românii, în majori-
tate de religie ortodoxã, desigur, au conºtientizat cu adevãrat cã sunt lipsiþi
de drepturi, ºi în aceastã situaþie atragerea lor la unire s-a putut face mai cu
înlesnire, cãci ispita exista; „privilegii” de tot felul, dreptul de a se putea
instrui în ºcoli înalte, de a ocupa funcþii politice ºi administrative, de a-ºi
„meliora”, cum se spune în documente, starea materialã, cu un cuvânt de a
se emancipa.

Din curentul religios unionist, susþinut, dupã unirea din 1700, de
cãtre ierarhii ºi protopopii Episcopiei de Fãgãraº, respectiv Blaj, ajutaþi de
cãtre unii prelaþi romano-catolici, despre care se vorbeºte cu mult aplomb
în aceastã carte, s-a nãscut, ca într-o diseminare fericitã, miºcarea unionistã
din teritoriile aflate astãzi în nord-vestul României, finalizatã cu alegerea
unui episcop pentru românii uniþi de aici, în persoana lui Meletie Kovács
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(1709-1775) ºi mai târziu cu întemeierea, la Oradea,  a unei episcopii greco-
catolice româneºti de sine stãtãtoare.

Linia conducãtoare care se observã în ºirul expunerii faptelor în
paginile acestei lucrãri este aceea a eforturilor pentru emanciparea ierar-
hilor uniþi de aici, de sub tutela episcopilor latini, ºi bineînþeles de sub cea
a supervizorilor iezuiþi, neagreaþi nici de întâistãtãtorii de la Blaj. Prezen-
tarea arhipãstoririi fiecãruia dintre primii ierarhi uniþi de la Oradea este
fãcutã pe baza unei documentaþii ample ºi completitive, cãci pãrintele
Raimondo Rudolf Salanschi apeleazã, combinativ, la sursele edite ºi inedite,
oficiind astfel cu convingere adevãrului ºtiinþific de necombãtut, urmãrit
în dezvãluirea sa treptatã, fãrã a-ºi sufoca, printr-o erudiþie ostentativã, citi-
torii. A pus „la bãtaie”, în acest scop, o bibliografie vastã, cam tot ce s-a scris
mai serios pe aceastã temã, dar ºi documente arhivistice inedite sau mai pu-
þin cunoscute, la care a ajuns, uneori, cu destulã greutate. În mod fericit, am
zice, ºi-a dotat opera cu un indice de nume lãmuritor, cu anexe docu-
mentare prodigioase, dar mai ales cu un titlu acoperit cu îndestulare de
conþinutul acestuia. De aceea, socotim cã lucrarea sa poate fi gratulatã cu
un calificativ apropiat de ceea ce se înþelege prin atributul latinesc denomi-
nat, în exprimare sinteticã, prin cuvântul Excelleus.
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Vreau sã-i zic serendipitate, dar nu în înþelesul din dexonline, anume,
„fenomenul sesizãrii anumitor aspecte ale descoperirilor ºtiinþifice întâmplã-
toare.”, ci în sensul  cuvântului în limba englezã, precizat în Merriam-Webster,
adicã, „darul de a gãsi lucruri importante sau plãcute fãrã sã le fi cãutat”, sau,
mai simplu, „o întâmplare norocoasã” sau „o surprizã plãcutã”, în conformi-
tate cu Wikipedia care menþioneazã ºi vechimea cuvântului atribuit scriitoru-
lui Horace Walpole - 1754. De fapt, nu asta conteazã. Important este faptul cã
de câteva ori pe an ajung sã descopãr scriitori ºi cãrþi de care mã ataºez. Le
citesc cu pasiune, le recomand cunoscuþilor, sau scriu despre ele. Astãzi e rân-
dul lui  Jess Walter, un scriitor american din Spoken, Washington, autor a ºase
volume care i-au adus nouã premii literare între 2006-2013, conform infor-
maþiilor electronice aflate la dispoziþia curioºilor, autor pe care l-am
descoperit prin darul meu de a alege o carte dintr-un raft ºi aceasta sã fie una
deosebitã, respectiv, Viaþa financiarã a poeþilor, publicatã în State în 2009,
ºi tradusã de Bogdan Coºa pentru seria (foarte bunã ºi inspiratã!!!) Biblioteca
Polirom Actual. Scriitori contemporani, Voci ºi tendinþe noi în literatura uni-
versalã de azi, în 2015 . 

Cartea lui Jess Walter îºi are modelul în cei opt ani de gazetãrie ai
autorului, dupã spusele lui (am avut un dialog electronic ), completat de dis-
cuþii cu foºtii colegi la câte-o bere, lectura ziarelor, atenþia la ºtirile financiare,
în observarea ºi experimentarea anilor de recesiune 2008-2009, când
oamenii trãiau primejdia de a-ºi pierde casele ºi slujbele. Cercetãrile scriitoru-
lui pentru aceastã carte s-au îndreptat ºi în sfera operaþiunilor traficului cu
marijuana ºi urmãrirea lui, aspecte care constituie o parte importantã în
economia textului.

Cronica literarã

Magda Danciu

Jess Walter,
Viaþa financiarã a poeþilor,

Iaºi, Polirom, 2015
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FUZIUNI POSTMODERNE

Citind acest volum realizezi cât de atractivã este modalitatea postmo-
dernã de combina elemente ºi trãsãturi diferite, chiar contradictorii, sub
aceeaºi uumbrelã pentru a celebra la cel mai înalt grad libertatea diversitãþii,
prismatica viziune asupra scrierii, a decodificãrii ei, a receptãrii ºi  internali-
zãrii ei. Este un loc comun faptul cã postmodernismul oferã un spaþiu gen-
eros de reconfigurare, redimensionare ºi regândire a discursului literar prin
oferta sa de acceptare a unui eclectism vizibil,  chiar deranjant uneori, dar
binevenit în iureºul schimbãrilor ºi al relativismului normativ. 

Cartea de faþã este  un exemplu reuºit de a opera cu termeni teoretici
cum ar fi fragmentare, discontinuitate, dislocare, ludism, ca sã amintim doar
câteva trãsãturi clasicizate deja ale postmodernismului, pentru cã se practicã
aici o serie de juxtapuneri, alese cu tâlc, pentru a se obþine acel sentiment
final de imanenþã, hibridizare, carnavalizare, ironie (ºi lista paratacticã a lui
Ihab Hassan ar putea continua). Alegerea autorului se opreºte la juxta-
punerea a douã domenii, cel financiar ºi cel literar, creând un personaj, Matt
Prior, care sã le îmbine prin aceea cã acest jurnalist economic, cu un puter-
nic sentiment al „ratãrii datoritã crizei din 2000 sau cum o sã i se spunã în
manualele de istorie sau în fiºierele MP 3 de istorie” (Walter, 2015: 18), iubeºte
poezia ºi vrea sã-ºi trãiascã stãrile în versuri :

„Da! Chiar sunt aºa! Lihnit!
Dar poate cã toþi suntem lihniþi
leºinaþi dupã luminile calde, 
ºi culoarele strâmte ale bunãtãþilor cu
nacho porumb smântânã ceapã
arpagic barbecue -  ºi îi duc iar
cu maºina pe bãieþii mei, Skeet ºi Jamie”. (19)
Subversivitatea formalã ºi anarhia cultural-spiritualã a vremurilor noas-

tre, identificate în teoriile asupra postmodernismului, reprezintã condiþii de
reflectare ºi  respingere a oricãrei forþe despotice care ar tinde la o totalizare,
o unificare a cunoaºterii (vezi Elam, 1992: 142), în favoarea unei fragmentãri
culturale ºi modificãri experienþiale asupra timpului, spaþiului, subiectivitãþii,
societãþii. Matt Prior devine agentul acestor forþe centrifuge prin alegerile pe
care le face, anume de a trãi  simultan în cele douã lumi – financiarã/realã –
literarã/virtulã -,  prin crearea unui site personal, poetfolio.com, vãzut con-
comitent ca o afacere ºi ca o pasiune, sau cum explicã personajul, „ Site-ul nu
e chiar o tâmpenie. Ideea mea era ca site-ul sã ofere nu doar poezie, ci un nivel
mai înalt de discurs financiar – hai sã-i zicem bani-literaturã. Oamenii pierd
extrem de mult timp gândindu-se la afaceri ºi finanþe, la ipotecile lor, la
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investiþii, la fonduri de pensii ºi la economiile pentru facultate .”(Walter,
2015:.57). 

Digitalizarea cotidianului ºi preferinþa pentru o existenþã ºi mani-
festare de tip web, dezvoltã o multiplicare a factorilor ºi nivelelor de abordare
a vieþii ºi societãþii, chiar de dez/ordonare a ei: „Site-ul meu intenþiona sã re-
gleze povestea asta, tratând lumea economiei în tot soiul de stiluri literare: e-
seuri creative, biografii ale brokerilor, proze scurte despre afaceri ºi ceea ce
mie îmi plãcea sã numesc „memorii de investiþii” – cronici la persoana întâi
scrise de investitori ºi de profesioniºti în domeniu (...) Cârligul era totuºi
poezia – nu pentru cã simþisem eu cã ar exista o mare cerere pentru catrene
despre încrederea consumatorului, ci pentru cã m-am gândit cã oamenii vor
fi atraºi de caracterul ei anacronic, ca postul ãla de televiziune european la
care ºtirile sunt prezentate de niºte fete în bustul gol. Poezia investiþiei i-ar fi
atras pe curioºi, posturile de televiziune ºi ziarele ne-ar fi prezentat surprinºi
materialele pentru ca mai apoi sã putem da drumul unei discuþii literare
despre lucrul la care cei mai mulþi dintre noi se gândesc zile în ºir: banii
noºtri.” (58)

IRONII SAU FATALITÃÞI

Ne-am obiºnuit deja cu practica scriitorilor conntemporani de a sub-
mina modalitãþi, convenþii,  tradiþii narative ºi structurale pentru a reconcepe
textul dintr-o perspectivã care induce incertitudine,  provizorat, ambiguitate,
etc. faþete ataºate ideii de parodi(zar)e postmodernã menitã sã demistifice ºi
sã  estompeze orice deosebiri ierarhice, din dorinþa de a expune artificiali-
tatea scrierii, a lumii în care trãim, a vieþii noastre înseºi. Detectez în cartea lui
Walter  aceastã practicã în felul în care personajul îºi gândeºte viitorul prin
reconfigurarea imaginii clasice a poeziei ºi a poetului  în condiþiile domi-
naþiei electronicii: „poetfolio.com avea urmãtoarea paginã de start: un frag-
ment plin de umor despre revenirea în forþã a acþiunilor companiilor tehno-
logice, scris ca o poveste horror(„Noaptea tehnologiilor vii”), amintiri despre
investiþiile absolut mediocre ale unei femei care finanþase numai companii
socialmente progresiste („Cum redefineºti o investiþie BUNÃ”). O mânã de
poezioare de afaceri isteþe, cu rimã (...) ºi – preferatul meu- un vesel poem
eroic despre primii paºi în economisirea de bani pentru studiile copiilor
(„Balada unui plan 529”)”, explicat ca fiind un plan derulat de stat din 1996
pentru sprijinirea familiilor sã-ºi economiseascã fonduri pentru studii supe-
rioare.(Walter, 2015: 58-59).

Autorul recurge cu lejeritate la aducerea registrului poetic la nivelul
cerinþelor dominante actuale, cele financiare, împuternicindu-ºi protagonis-
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tul sã explice, la un moment dat, care ar fi motivul acestei opþiuni. Motivaþia
alegerii este prezentatã într-un mod sistematic bine ales, anume „(a) oamenii
nu prea mai citesc poezie; (b) mie îmi placepoezia – sau cel puþin îmi plãcea
în facultate; (c) nu sunt sigur cã înþeleg poezia pe care o citesc în revistele de
acum, parcã-i într-o altã limbã, fãrã vreo legãturã cu Keats, Stevens ºi Neruda
din studenþia mea; (d) aceastã poezie nouã pare sã-ºi aibã rãdãcinile în limba-
jul abstract ºi are prea puþine legãturi cu lumea realã; (e) mi-am petrecut o
mare parte din viaþã scriind, ca jurnalist, despre lumea realã (...); (f) (...) am
remarcat cã stilul jurnalistic financiar este cel mai arid, mai lipsit de imagi-
naþie ºi mai plicticos din lume; (g) la un moment dat mi-am dorit sã fiu poet;
(h) e mai mare pãcatul cã oamenii nu citesc poezie; ar trebui sã o facã; (i)
începutul vârstei mijlocii e o fazã atât de împovãrãtoare (...); (j) probabil cã
poezia fiscalã e contopirea perfectã între suprasolicitata ºi analitica emisferã
stângã a creierului meu, constant generatoare de liste, ºi aparent ignorata
emisferã dreaptã, cea creativã.”(59). 

Opþiunea utilizãrii acestui briefing eficient rãspunde unei necesitãþi ºi
tendinþe de standardizare din zilele noastre, a intenþiei de a da  ºanse egale
tuturor membrilor societãþii de a contribui la bunãstarea comunitãþii prin tot
ce au ei mai bun: „Poeþii ar trebui sã reglementeze pieþele existenþiale ºi tem-
porale (...) ºi sã punã în echilibru piaþa imobiliarã cu dispoziþiile noastre
eterice.” (107). Fatalitatea face ca aceastã misiune serioasã sã-i fie încredinþatã
lui Matt Prior, personaj inspirat, dupã spusele lui Jess Walter, din cartea lui
Samuel Johnson,  The Lives of the Most Eminent English Poets (1780) (Vieþile
celor mai aleºi poeþi englezi) ; a existat un poet minor, Matthew Prior în acele
vremuri ºi  autorul a gãsit cã ar fi sugestiv ºi interesant ca eroul lui sã fie un
jurnalist, nu un poet adevãrat. Ca atare, Matt Prior nu e nici un poet mare ºi
nici un jurnalist de seamã; este un om de bunã credinþã care a ajuns sã ia anu-
mite decizii, discutabile am zice (vezi intenþia de a porni o afacere cu
droguri), care îl transformã într-un eºec al visului american: „Matt e con-
damnat pentru deþinere de droguri cu intenþia de a le vinde, e eliberat
condiþionat. I se ia casa, se desparte de Lisa, se mutã cu bãieþii într-un aparta-
ment de trei camere dintr-un triplex construit în anii ºaptezeci ºi umbrit de
copaci, pe o stradã circulatã, aflatã la douãzeci de cvartale de centru. Tatãl sãu
ajunge la un azil, cam la un kilometru depãrtare de noua sa reºedinþã. Matt
circulã cu autobuzul cãci banca i-a luat maºina. Are un job la Biz-Daily Online,
ziarul lui Earl Ruscom.”(290). Obervãm cum personajul se subscrie ºi el prac-
ticii postmoderne de a însera elemente  din lumea realã (locuri, persoane,
evenimente) în dorinþa de a da mai multã stabilitate ficþiunii dar ºi de a
dezvãlui interpretabilitatea aspectului istoric, labilitatea trecutului, fragili-
tatea cunoºtinþelor despre lumea din jur. Au fãcut acest lucru un numãr



connsiderabil de scriitori angajaþi în  jocul literar de juxtapunere a celor douã
lumi, realã ºi ficþionalã/virtualã.  Poetului real i se recreazã universul fiind
plasat într-un moment critic al existenþei sale în vremuri de mare incertitu-
dine, nepotrivite manifestãrilor lirice, sentimentale: „Conexiunea dintre
poezia în vers liber ºi consilierea findanciarã a fost în mod clar o idee proastã,
iar faptul cã m-am gândit cum cele douã pasiuni ale mele vor face trecerea
cãtre lumea largã a fost un hybris scãpat de sub control, chiar ºi în aceastã
epocã a hybris-ului pe care o traversãm (...) însã noua idee ce germineazã în
mintea mea pare sã aibã cu adevãrat sens (...) Voi fi jurnalistul financiar prãjit,
Tipul-cu-bani, analistul drogat al burselor de valori. Îmi voi face un blog, mã
voi droga în fiecare dimineaþã ºi voi da ponturi despe bursele de valori cu
claritatea atinsã când mi-am prãjit þeasta în ultimul hal cu marfa gagiului din
British Columbia”. (33-34).

Implicarea personajului central în evenimente reale, contemporane, de
notorietate chiar, este identificabilã ºi în romanului lui  Walter, Zero
(2006/2010), care graviteazã în jurul evenimentelor din 11 septembrie care au
declanºat un mare dezechilibru în viaþa americanilor : „Trãim într-o lume dezbi-
natã. Nici tu, nici eu nu am provocat acest lucru. Nu noi am creat borta din
inima acestui oraº ºi nici oamenii care vor sã vadã distrus modelul nostru de
viaþã. Ceea ce se întâmplã acum avea sã se întâmple indiferent dacã noi ne
implicãm sau nu.” (Walter, 2010:441). Includerea persoanelor ºi evenimentelor
din istoria trãitã este acea cale aleasã de scriitorii de azi care este menitã sã
reducã, sau chiar sã anuleze, distanþa dintre realitate ºi ficþiune, sã descurajeze
crearea unei lumi externe iluzorii, în condiþiile în care bariera dintre artã ºi viaþã
dispare treptat, lãsându-ne în hiperrealitatea, în simulacrul ºi suprafaþa fãrã
adâncime, atât de mult comentatã de Baudrillard cu referire la artificialitatea
scriiturii. Rezultatul acestei combinaþii este un grad remarcabil de ludicitate,
care þine de însãºi natura textului postmodern, o filierã pe care a urmat-o ºi Jess
Walter, dupã cum mãrturiseºte în dialogul nostru electronic: „M-aº descrie ca
un scriitor de ficþiune realistã puternic influenþat de postmodernism. În
romanele mele existã conºtiinþa faptului cã  textele ºi caracterul ludic au fost
elementele care mi-au plãcut la scriitori ca Donald Barthelme.”

REFERINÞE
Elam, Diane, 1993, Romancing the Postmodern, London:Routledge
Ihab Hassan, 1994, ‘Culture, Indeterminacy, and Immanence’ în The Theories of
Postmodernism in Culture, Arts and Literature, editatã de Universitatea din
Debrecen
Walter, Jess , 2015 (2009), Viaþa financiarã a poeþilor, Iaºi: Polirom (trad. Bogdan
Coºa), seria Biblioteca Polirom Actual. Scriitori contemporani, Voci ºi tendinþe noi în
literatura universalã de azi
Walter, Jess, 2010 (2006), Zero, Bucureºti: Nemira (trad. Gabriel Stoian)
Morton Kate,  2011 (2008), Grãdina uitatã, Bucureºti: Humanitas (trad. Sînziana
Dragoº)

Poetul ºi banii

111



112

Radu Þuculescu este un nume cunoscut în orizontul prozei române
contemporane, ca ºi în cel al dramaturgiei. Mai puþin cunoscutã este activita-
tea sa de traducãtor ºi de ambasador cultural. În anul jubiliar 150 al „Familiei”,
anul 2015, Radu Þuculescu a publicat în „Biblioteca Revistei Familia” douã an-
tologii: America nu existã – prozã elveþianã contemporanã de expresie ger-
manã ºi De-a lungul strãzii fluierã o mierlã – poezie elveþianã de expresie
germanã, douã cãrþi adunã la un loc prozatori (Peter Bichsel, Adolf Muschg,
Hugo Loetscher, Urs Widmer, Franz Hohler, Adelheid Duvanel, Birgit
Kempker, Alex Capus, Werner Lutz), respectiv poeþi (Rainer Brambach,
Gerhard Meier, Werner Lutz, Tadeus Pfeifer, Rudolf Bussman, Erwin
Messmer, Andreas Saurer, Frank Geerk, Alois Bischof), majoritatea dintre ei
apãrând cu ani în urmã individual în „Biblioteca Revistei Familia” în traduce-
rea lui Radu Þuculescu, ca urmare a unor burse primite de traducãtor din
partea Fundaþiei Pro Helvetia.

Cea mai recentã ispravã a lui Þuculescu în orizontul relaþiilor culturale
cu alte literaturi este volumul Pasãrea din urmã , întreale cãrei coperte sunt
selectate poezii de poetul israelian Moshe B. Itzhaki în traducerea din ebraicã
a lui Paul Farkaº. În Postfaþasemnatã de Þuculescu citim: „Profesorul univer-
sitar Moshe B. Itzhaki (nãscut la 2 decembrie 1951) este poet izraelian, tra-
ducãtor ºi editor al unei reviste de literaturã ºi artã în cadrul Colegiului Aca-
demic al ªtiinþelor Educaþiei „Oranim” din nordul Israelului. Pânã în prezent
a publicat 7 volume de poezii, cel mai recent intitulându-se „The Body is the
Equator”. A tradus o selecþie din poeziile Anei Blandiana sub titlul „Refluxul
Sensurilor ºi, împreunã cu Paul Farkaº, a tradus piesa lui Radu Þuculescu,
„Hoþu, sau trei în dormitor”. Moshe B. Itzhaki locuieºte într-o aºezare pitoreas-
cã, Ahuzat Barak, la poalele Muntelui Tabor, în faimoasa vale biblicã Izra-El.
este cãsãtorit ºi are trei copii.” Mai aflãm cã s-a nãscut din pãrinþi evrei veniþi
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din România, cã în copilãrie începuse sã înveþe limba românã în casã dar
odatã intrat la ºcoalã a suportat – ca toþi copiii evrei ai noilor veniþi – mica te-
roare a celor bãºtinaºi, ceea ce l-a fãcut sã refuze a mai vorbi în româneºte,
spre furia tatãlui sãu. Dupã moartea pãrinþilor, a gãsit printre lucrurile rãmase
o ladã mare, veche plinã cu scrisori, jurnale ºi numeroase cãrþi, toate în limba
românã. În acel moment a hotãrât sã pãtrundã în universul limbii ºi culturii
române, cu o pasiune regãsitã ºi parcã mai ardentã. Aºa se explicã demersul
sãu de a publica în curând, în colaborare cu Paul Farcaº, o antologie de poeþi
români contemporani, în selecþia lui Þuculescu.

Despre poezia lui Itzhak , Þuculescu are bune ºi comprehensive im-
presii: „În ea se amestecã misterul deºertului, al colinelor golaºe cu parfumul
discret al oazelor din chibuþuri. E o poezie frustã, directã, uneori chiar durã.
Dar ea ascunde, cu mare rafinament, un suflet un suflet extrem de sensibil,
capabil de visare, de fine ironii ºi autoironii, uneori plin de amãrãciune, alte-
ori atins de-o veselie domesticã ori de revolte nedisimulate. Multe dintre ver-
surile sale se nasc la „umbra” învãþãmintelor biblice, pe care le „comenteazã”,
adesea, cu dureroasã luciditate. Moshe B. Itzhaki  este convins cã „poezia îl
naºte pe cititor”. Modest cum este doar un adevãrat artist, el se considerã un
simplu individ care stã la urmã ºi contemplã lumea…”dacã eram pasãre migra-
toare/ desigur eram un pelican corpolent/ întotdeauna încheietor de rând…”

Antologia de faþã cuprinde poeme selectate din toate volumele poetu-
lui: Când soarele apune (1999), Veºnica reîntoarcere (2004), ªi râurile glã-
suiesc (2009), Ora nebuniei – duet (2010), purtat de vânt (2011), Corpul -
ca un ecuator (2014), Poeme noi (2015). Traducerile aparþin lui Paul Farkaº.

Transcriu ultimul poem din carte, pentru a sugera universul uman,
atmosfera ºi specificul liric al poeziei lui Itzhak: „Picãturi de ploaie/ raze de
soare/ un tunet/ frunze ce cad/ îngheþ/ o camerã întunecatã/ o pereche de
despãrþiþi/ o alta ce se-mperecheazã/ trepte scârþâitoare/ un poet în aºtepta-
rea  unui cuvânt/ pe o paginã goalã/ o lalea ce stã sã se deschidã/ un cerºetor
întins pe o bancã/ fãcându-ºi evantai/ dintr-un supliment de duminicã/ un
om ce-ºi îndreaptã vaporul/ spre un munte de gheaþã/ miresme de pâine
proaspãt coaptã/ o casieriþã obositã-ntr-un supermarket/ un copil ce se naºte/
un bãrbat ce-ºi cautã o pereche pe un  site/ o femeie ce se zgribuleºte într-un
pat rece/ lacrimi vãrsate de un imigrant/ un copil ce cautã mâncare în
pubele/ un terorist pe stradã cu explozibilul armat/ un medicament anti-
cancer nou descoperit/ un student butonând un telefon/ o lectoriþã cãscând/
mângâieri sub o luminã chioarã/ urã þintitã cu precizie/ „Ce naiba se-ntâm-
plã?”/ întreabã iubirea./ „Nimic” rãspunde frica./ „Doar o clipã ce se scurge-n
univers.”

Un poet contemporan din Israel
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Ioan F. POP

Elegiile nerenunþãrii

Poetã a translãrilor elegiac-rememorative,
Helen Dwyer surprinde, în recenta sa
carte trilingvã – englezã, irlandezã, românã
-, Nerenunþare, trad. Petru Iamandi, Ed.
Ratio et Revelatio, Oradea, 2014, o sumã de
secvenþialitãþi cu o adîncã încãrcãturã afec-
tivã. Atentã la detaliile cele mai insignifi-
ante, dar evocatoare de nostalgii, autoarea
scrie o poezie a notaþiei frugale, una în
care simplitatea aparentã a limbajului este
doar un prag spre o esenþialitate absconsã.
Memoria auctorialã joacã un rol determi-
nant în acest jos poematic cu semnificaþi-
ile realului, în care secvenþele rememora-
tive sînt topite într-un tipar (post)modern.
Autoarea intrã dezinhibatã în jocul aleato-
riu al existenþei, transferîndu-l în substanþa
intrinsecã a trãirii. Poetã a notaþiei cotidi-
an-sentimentale, de naturã preponderent
biograficã, cu adînci introspecþii melanco-
lice, aceasta surprinde cu naturaleþe tensi-
unile care se nasc între existenþã ºi
proiecþiile ei ideatice. Directeþea ºi clari-
tatea limbajului poetic vin din autentici-
tatea trãirilor imediate ºi din urgenþa
transpunerii lor în cuvînt, din privirea
stenicã aruncatã peste efemeritatea
fiinþãrii. Helen Dwyer detecteazã cu o pro-
fundã comprehensiune toate acele întîm-
plãri ºi evenimente aparent mãrunte pe
care le îmbracã într-o nouã simbolisticã,
într-o expresivitate de o limpezime tãioasã.
Cãci scriitoarea surprinde acele secvenþiali-
tãþi pe care poeticul le poate re-dimen-
siona, le poate salva din tirania efemeritãþii
ºi non-sensului, le poate plasa în plastici-
tatea ºi captivanþa cuvîntului scris. Incizia
poematicã se face nu doar în substanþa
mnemonicã a trecutului, ci ºi în rãnile

istorice ale prezentului, cu credinþa cã pu-
terea expresivitãþii de tip poetic poate
deturna, mãcar pentru o clipã, inco-
erenþele, distorsiunile ºi maleficiile reali-
tãþii.
Dincolo de contexte ºi empatii, existã o
realitate pe care Helen Dwyer  încearcã sã
o reconecteze la dimensiunea umanã a
încrederii ºi speranþei, la armonia intrin-
secã rezultatã din întîlnirea cu alteritatea,
cu lumea în toate ipostazele sale. Dupã
cum lasã loc ºi pentru o undã de îngrijo-
rare, de reverii în marginea absenþei. Cãci,
pînã la urmã, cu toate avatarurile nere-
nunþãrii elegiac-rememorative: „Another
day dies în the dust”…

***

Ioan SILVEªAN

Dimineaþã cu soare apune

În anul 1992, când apãrea primul volum
de poezie al Minervei Chira, ,,Manual de
Târâre”, Ana Blandiana îºi intitula scurta
notã-prefaþã ,,Buna Vestire”. Anii au trecut
ºi profeþia s-a adeverit, iar cartea  a fost
urmatã de altele, nu puþine. Dupã ce a
publicat 12  volume de poezie, dupã ce a
vizitat Þara Sfântã ºi a cãlãtorit prin
aproape 100 de þãri de pe toate continen-
tele, Minerva Chira simte nevoia reîn-
toarcerii la obârºii .Titlul cãrþii ,,Dimineaþã
cu soare apune” este o metaforã a începu-
turilor ºi a sfârºitului inevitabil al vieþii.
Amintirile din copilãrie se înscriu într-o
prestigioasã ascendenþã, dacã ar fi sã-i
amintim doar pe Ion Creangã (,,Amintiri
din copilãrie”), Ionel Teodoreanu (,,La
Medeleni”), Lucian Blaga (,,Hronicul ºi
Cântecul Vârstelor”).
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Minerva Chira s-a nãscut în comuna
Negreni din judeþul Cluj, unde ºi-a petre-
cut copilãria ºi a urmat cursurile gim-
naziale. Dupã absolvirea Colegiului
Pedagogic ,,Gheorghe Lazãr” din Cluj-
Napoca, a fost cadru didactic pânã la pen-
sionare – admirabilã consecvenþã –  la
ªcoala din Negreni.Despre perioada
copilãriei scrie Minerva. Cartea, struc-
turatã în capitole fãrã titlu, cuprinde
secvenþe  din copilãria autoarei, evocã cu
emoþþie ºi tandreþe pãrinþii, locurile natale,
obiceiuri, ritualuri, tradiþii ºi superstiþii,
având  pagini de adevãratã monografie
etnograficã.Autoarea a fost un copil de rarã
sensibilitate, participantã entuziastã la
jocurile specifice vârstei, pe care, de altfel
le ºi descrie, dar îi plãcea ºi singurãtatea
(,,evitam colegii”), cu rezultate remarcabile
la învãþãturã. De micã a trecut prin întâm-
plãri dureroase: ,,pe noi nu ne-au cãutat
numai dureri mici” . A rãmas singurã la
pãrinþi dupã ce doi fraþi i-au murit. De
aceºtia – Petru ºi Minerva (sic!) îºi
aminteºte în poezia ,,Trei fraþi” din volu-
mul ,,Fosforescenþa Putregaiului”. Mama
este evocatã în maniera lui Creangã ca o
fiinþã care ºtie sã facã multe, multe ºi mari
minunãþii. De la ea a învãþat credinþa în
Dumnezeu, respectul faþã de oameni,
respectul faþã de legile nescrise, învãþã-
turile moºtenite din strãmoºi, a deprins
dragostea de tot cea ce e frumos, primele
noþiuni ºi deprinderi practice necesare
într-o gospodãrie de tip arhaic. Mama ,,a
primit lumina adâncului, a singurãtãþii, a
nopþii, a disperãrii. Era de-o puritate ºi
gingãºie cã ar fi fost în stare sã salveze
fulgii cãzuþi în gunoaie”. Mama era cea
care tempera excesele vârstei ºi impunea
disciplina ºi ordinea în comportarea fetiþei:
,,...mã furiºam cu pãrul aprins de vânt
împletind frânghii ce legau visul de real,
prin ape înflorite, unde vedeam copii, iar
în urmã lãsam totul vraiºte. Cum dis-
pãream, mama venea dupã mine cu o nuia
impunãtoare nu neapãrat cu intenþia de-a
folosi-o, ci mai degrabã sã sperie...”. Tata,
cãruia i-a închinat versuri încã din primul

volum - ,,Litera T” (de la Tatã, de la Teodor),
a fost venerat ºi admirat pentru calitãþile
sale, pentru grija faþã de familie. ,,De mic a
fost rãstignit  pe gheþar – orfan de mamã,
fraþi mulþi, nu a putut merge la ºcoalã
decât cinci clase”. S-a cãsãtorit, i-au murit
doi copii, a fost prizonier în Siberia de
unde s-a întors cu picioarele degerate. S-a
angajat  lucrãtor la CFR, dar, în acelaºi
timp, ºi-a cultivat ºi pãmântul ºi a crescut
animale de frumuseþea cãrora se minuna
tot satul. Tatãl i-a fost exemplu ºi idol. 
Pagini ale cãrþii sunt consacrate descrierii
muncilor agricole care se desfãºurau 
ritualic, dupã un calendar arhaic ºi la care
fetiþa participa alãturi de pãrinþi: seceriºul,
cositul ºi adunatul fânului, culegerea ºi
conservatul fructelor etc. În satul tradiþional
existau ocupaþii care au dispãrut sau sunt
pe cale de dispariþie: cultivarea ºi prelu-
crarea cânepii, þesutul (cu descrierea amã-
nunþitã a uneltelor specifice), spãlarea în
leºie a pânzei ºi a lânei. Toate îºi gãsesc
locul în carte. Economia avea caracter
semi-închis, astfel cã o parte a hranei se
producea în gospodãrie, motiv pentru
care autoarea descrie etapele clocitului ºi
ale creºterii puilor de gãinã, ritualul tãierii
porcului ºi metodele de conservare a
cãrnii, prepararea pâinii ºi a altor
preparate culinare. Casa tradiþionalã de tip
þãrãnesc este descrisã cu minuþiozitatea
etnografului, folosind denumirile locale
ale obiectelor de mobilier, ale sistemului
de încãlzire, ale obiectelor de uz casnic etc.
Bolile ºi alte suferinþe erau vindecate  cu
leacuri tradiþionale sau prin descântece: se
descânta ,,de Spãriet”, ,,de Sclintit”, ,,de
Deochi”, fiind transcrise în carte textele
originale. 
În Anexe sunt reproduse acte originale
(de studii, de proprietate, de stare civilã
º.a.), valoroase nu numai pentru beneficia-
rii lor,  ci ºi pentru cercetãtorul interesat
de  studierea unor realitãþi de început de
secol XX. Pentru istoricul literar care ar
încerca sã scrie o monografie, autoarea
oferã toate datele referitoare la debutul lite-
rar, la poeziile publicate în reviste literare
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româneºti sau strãine, în antologii, referin-
þe critice, premii literare. Un autentic
lirism rãzbate din unele secvenþe, cartea
reînvie astfel, o lume ruralã tradiþionalã nu
demult apusã. Nostalgia, duioºia, tristeþea
strãbat cartea, generate fiind de pierderea
pãrinþilor, de  singurãtate, de structura
sufleteascã a autoarei.

***

Sonia ELVIREANU

Locuirea în sine 
ºi pentru sine

Scriitoare francezã contemporanã, mem-
brã a Societãþii scriitorilor francezi din
Alsacia ºi Lorena, a Academiei Rhodaniene
de litere franco-elveþianã ºi a PEN Clubului
internaþional francez, Isabelle Poncet-
Rimaud este poetã prin excelenþã. Publicã
în reviste literare franceze ºi inter-
naþionale, fiind prezentã în diverse
antologii europene. Autoare a 13 volume
de poezie, îºi propune sã editeze o antolo-
gie bilingvã, francezã-românã, în colabo-
rare cu editura Ars Longa din Iaºi. Apare
sub titlul Un regard sur l’épaule/Privire
peste umãr, tradusã ºi prefaþatã de
Christian Tãmaº, în martie 2015.
Antologia reuneºte poeme scrise ºi publi-
cate între 1985-2014. Lectorul are astfel
privilegiul unei priviri panoramice asupra
poeziei Isabelei Poncet-Rimaud, o încer-
care de materializare prin cuvânt a cãutãrii
de sine. Drumul spre interiorul fiinþei stã
sub semnul iubirii, leitmotivul poemelor
sale. Poeta nu se sfieºte a exprima iubirea,
seva inefabilã a cuvântului ce numeºte
inexprimabilul, trãirea în culorile inedite
ale eului creator ce vibreazã în ecoul
amintirii retrezite din cutele memoriei ºi
transpusã în poem. Iubirea e alfa ºi omega,
existenþa se deschide ºi se închide în cer-
cul magic al trãirii sentimentului în toatã
complexitatea stãrilor sale, cu lumina
îndrãgostirii ºi durerea separãrii. Arderea

nu poate dura la infinit, fiinþa efemerã nu-i
poate da eternitatea spre care aspirã în
lumea realã, conflictul între alteritãþi fiind
inevitabil, poate doar s-o eternizeze prin
cuvântul magic, misterios, strãlucitor ori
tenebros ºi s-o refacã la infinit împru-
mutându-i frumuseþea culorilor terestre.
Doar astfel ochiul ºi sufletul percep vârte-
jul interior, prin transparenþa poemului.
Cuvântul e asemenea unui ritual sacru, cu
caracter sincretic, îmbinã culoare, sunet,
miros, emoþie, resemantizeazã, revelând
profunzimea eului ºi complexitatea imagi-
narului poetic. 
Dincolo de durerea realului, persistã
crezul în refacerea unitãþii primordiale, în
regãsirea totalitãþii sensului existenþial:
“Când foarfecele timpului/ vor sfârºi/ de
decupat/ siluetele noastre/...Atunci/
imens/ se vor suda/ gurile/ oferite/ iar noi
ne vom contopi/ þãrmurile/ cu zãrile multi-
ple... “ (Crez). Afirmarea crezului poetic
acþioneazã ca forþã de renaºtere perpetuã,
poeta numeºte poemul care îl exprimã,
singurul din antologie ce poartã un nume.
Numirea lucrurilor ºi fiinþelor e un act de
iubire pentru Isabelle Poncet-Rimaud.
Poetul ºi lumea existã prin forþa cuvintelor
ºi dincolo de ele, contopirea alteritãþilor în
acel UNU primordial rãmâne o aspiraþie:
“Locul acesta care suntem noi/ fiindcã
exprimã originea ºi forþa fragilã,/ acest loc
unde se pun în joc/ prezenþele noastre/ în
unica existenþã/ a lui noi/ acest loc care
dezleagã ºi reþine,/ sîntem noi/ când
luturile noastre se deschid/ ºi rãspund
chemãrii iubirii.“ (p. 65) Trãirea în absolut
nu dureazã, dar poate fi atinsã prin iubire.
Poeta transpune metaforic aceastã cãutare
a sensului fiinþei, cãlãuzitã de lumina
iubirii ce modeleazã ºi recreeazã universul:
“Dacã ai cunoaºte darul Iubirii,/ notã unicã
de recunoºtinþã/ ºi de închinare.../  Dacã ai
cunoaºte darul Iubirii,/  cu pasul
împlinirii,/ fãrã nicio teamã, / ai porni la
drum.“ (p. 69)
Cuvântul, creator de imagine ºi sens, este
unul din motivele obsesive ale poetei: “Mi-am
visat toate cuvintele/ ca pe niºte faruri
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îmbãtate/ de parfumurile vieþii
mele/...cuvintele pline/ cuvintele-sevã,
fructe de mango rotunde ca mãrul,/
cuvinte roºii þâºnite din sângele
copt/...cuvintele-tot înfãºurând,/..cuvintele-
autobus care lasã/ plaja ºi marea ºi
vântul/ ºi vântul ºi marea ºi plaja/sã se
nascã din tine la infinit.“ Forþa lui constã în
transpunerea inexprimabilului, a interiori-
tãþii fiinþei, a sinelui perceput ca unitate a
contrariilor.
Poezia Isabellei Poncet-Rimaud, construitã
pe metaforã, se îndepãrteazã de
postmodernism, tinde spre universalitate,
salveazã poemul de cãderea bruscã în
cotidian, îl înalþã în sfera inefabilului estetic.
Poeta nu cultivã livrescul, ludicul ori ironia
tipice postmodernismului, ci cautã zborul,
lumina, esenþa, iubirea ca principiu etern
al universului. “Pretutindeni þi se oferã
iubire, / Dar tu nu mai ºtii/ cã a înþelege/
înseamnã a te abandona.“ (p. 81). Între
exterior/interior, aparenþã/esenþã, superfi-
cial/profund, umbrã/luminã, poeta alege
esenþa lucrurilor ºi fiinþelor, profunzimile
sinelui, lumina iubirii eterne prin care
lumea renaºte ºi capãtã sens.
Versurile sale sunt scurte, rar câte un
poem de largã respiraþie, ritmul sacadat
sau domol, ca o respiraþie a plânsului
înãbuºit sau a reconcilierii, urmeazã o linie
melodicã armonioasã, în ciuda versului
alb. Conºtientã de insuficieþa ºi trãdarea
cuvintelor, de iluzia poetului de a capta
tumultul interior ºi inefabilul îndrãgostirii,
poeta continuã sã dea sens trãirilor ºi fan-
tasmelor sale prin intermediul poemului,
actul creator fiind singurul ce  rezistã curge-
rii inexorabile ºi distructive a timpului. 
Autoarea ne invitã la deschiderea spre sine,
la explorarea interioritãþii, cu rãbdarea,
iubirea ºi pietatea unei rugãciuni:  “Sã intri
în tine însuþi/ ca în rugãciune/cu pasul
încet al rãbdãrii  /sub care se aºterne lumi-

na.“ (p. 83) Sinele invizibil e lãcaºul fiinþei
profunde din corpul efemer, ce se cere
revelatã. De aici îndemnul :   “Nu mai cãuta
locuinþa,/ fii tu însuþi,/ Renunþã la pasul
altor locuri,/ prinde rãdãcini în malurile
zilei tale. “ (p. 85)
Simbolismul copacului strãbate poemele
sale, întreþine verticalitatea ideaticã a
poemelor de lumini ºi umbre, urmând
crezul poetei în totalitatea fiinþei ca posi-
bilã contopire între alteritãþi, între cele
douã principii fundamentale ale universu-
lui, feminin ºi masculin, yin ºi yang din
filozofia chinezã, animus ºi anima din psi-
hanaliza lui Jung, care refac  androginul lui
Platon. 
Cuvântul nu ºi-a pierdut capacitatea de a
accede la esenþã, prin jocul inedit ºi inimi-
tabil al creatorului de a transpune poetic
universalul. Aparenta secãtuire de sens a
semnificantului e contracaratã de perpetua
regenerare a semnificatului prin reseman-
tizare. O dovedeºte poezia poetei franceze
ce reface în secolul XXI drumul spre sine
al oricãrui poet, revelând prin  inconºtien-
tul personal existenþa inconºtientului
colectiv, sursa imperceptibilã a inspiraþiei
poetice. 
Traducerea versurilor în românã, o perfor-
manþã stilisticã a traducãtorului Christian
Tãmaº, recreeazã în mod fericit universul
liric al scriitoarei franceze, nuanþând sen-
surile sau deschizându-le acolo unde limba
francezã le limiteazã. Lectorul român nu
are nicio clipã impresia cã se aflã în faþa
unei traduceri, atât de firesc se rostesc ver-
surile în românã ºi gustã frumuseþea
poemului, atent la descifrarea sensului.
Traducerea nu e o simplã transpune a tex-
tului în altã limbã, ci un adevãrat act de
creaþie în limba maternã a traducãtorului,
care tãlmãceºte cu subtilitate ºi talent sen-
surile poemelor franceze.
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“De ce ar trebui sã arate Beethoven ca lucrãrile sale?”(1825)
Ludwig Rellstab (1799-1860), poet ºi critic muzical

Chiar ºi în vremurile noastre obsedate de imagine, acest mic studiu
imagologic (ca sã ne îmbãtãm cu apa rece a acestui concept poate prea
preþios aici) se va ambiþiona sã þinteascã mai departe decât veridicitatea is-
toricistã a unei imagini, luatã ca atare. Fiindcã vãlul omenesc lãsat în urmã
de Euphorion (conform metaforei lui Goethe) e pe de o parte doar o cri-
salidã a operei, dar se aflã ºi într-o tainicã simbiozã cu aceasta. Iar în cazul
lui Beethoven, unul dintre punctele nodale ale culturii omeneºti, falsele re-
prezentãri imagistice ale crisalidei se întreþin reciproc cu falsele reprezen-
tãri ale operei lui ºi sunt printre cele mai numeroase ºi deformate din isto-
ria culturii. Dar rigoarea la care au ajuns în prezent cercetãrile istorice ºi
muzicologice ne permite eliberarea de unilaterala ºi exagerata mascã a ge-
niului nefericit, neînþeles, suferind, mereu furios ºi revoluþionând muzica
de unul singur ºi împotriva curentului la fiecare lucrare. Oricât de ridicol
sunã la citire, de aproape 200 de ani asta e imaginea comunã a lui
Beethoven ºi a muzicii lui ce predominã în percepþia generalã, deºi bunul
simþ ne avertizeazã cã nici chiar geniile nu apar prin generaþie spontanee,
cã nimeni nu e genial tot timpul ºi n-are dreptate în orice privinþã ºi cã
nimeni nu poate fi atât de unilateral. Dar pe leneºi nuanþele îi deranjeazã,
de aceea ei rãmân la dadadadaaa ºi evitã lucrãrile beethoveniene ce ies
din tiparul lor mental, pe cele graþioase, ironice, mistice, experimentale,
umoristice etc. Ca un corolar, lor le plac subtitlurile romanþioase ºi absurde
gen Sonata Lunii ºi Simfonia Destinului, deºi ele sunt simpliste ºi lipsite de
fundament ºi de autenticitate. 

Muzica

Adrian Gagiu

Falsa imagine a lui
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Mitul lui Beethoven a început într-o oarecare mãsurã încã din tim-
pul vieþii lui, iar romanticii l-au amplificat ºi ni l-au transmis în mentalul co-
lectiv prin nenumãrate povestioare inventate de ei, rãstãlmãciri, exagerãri
ºi generalizãri (inclusiv în biografii ºi alte lucrãri cu pretenþii) care sã se po-
triveascã mai bine cu aºteptãrile lor de la lume ºi artã. Evident, fiecare e-
pocã, deci ºi a noastrã, îºi reevalueazã modelele ºi îºi filtreazã realitatea con-
form propriilor concepþii, dar de la nuanþã la fals e cale lungã. În cazul lui
Beethoven, existã deja din fericire de vreo 20 ani încoace studii foarte se-
rioase, datorate lui W. Kinderman, Ch. Rosen, B. Cooper ºi L. Lockwood, lui
Elaine Sisman, lui N. Marston, Ritei Steblin ºi multor altora, asupra operei ºi
a biografiei care a hrãnit-o, epurate de imaginaþia necontrolatã transmisã
prin copy-pasteºi bazate pe documente autentice ºi pe spirit ºtiinþific, mult
mai credibile, logice, fireºti ºi nuanþate decât închipuirile unor romanþioºi
care n-au cunoscut nu numai omul, dar nici opera lui prea în profunzime. 

Limitându-ne aici la imaginea vizibilã a domnului Ludwig van
Beethoven, fundamentale sunt cercetãrile reputatului istoric de artã
Alessandra Comini, profesor la Southern Methodist University din Dallas,
autoarea printre multe altele a unor studii de referinþã despre Schiele ºi
Klimt, dar ºi cu preocupãri în receptarea culturalã a unor importante figuri
muzicale ca Beethoven, Mahler sau Wagner. Volumul ei The Changing
Image of Beethoven: A Study In Mythmaking (Imaginea schimbãtoare a
lui Beethoven – studiul genezei unui mit) a apãrut încã din 1987 (!) ºi a fost
revizuit ºi reeditat în 2008 la Sunstone Press, Santa Fé (SUA), iar o pre-
zentare rezumativã ºi parþialã a problematicii acestuia apare în contribuþia
sa The Visual Beethoven: Whence, Why and Whither the Scowl? (Imaginea
lui Beethoven - De unde, de ce ºi pentru ce încruntarea?) din volumul co-
lectiv Beethoven and His World (Beethoven ºi lumea lui, ed. Scott
Burnham ºi Michael P. Steinberg, Princeton 2000). Cartea e o lecturã fasci-
nantã, cele 482 de pagini adãpostind un studiu pe cât de blindat cu docu-
mente de primã mânã ºi cu logica omului de ºtiinþã, pe atât de amuzant ºi
de omenesc. Sigur cã ar fi imposibilã aici chiar ºi numai o trecere în revistã
a ideilor sale, cãci e vorba acolo nu numai de verosimilitudinea minuþios
analizatã a portretelor cunoscute, contemporane sau postume, ci ºi de per-
cepþia diferitã în diferitele epoci, inclusiv cu deformãrile ideologice mon-
struoase ale naþional-socialismului ºi ale internaþional-socialismului, asupra
lui Beethoven ca model ºi arhetip de artist ºi asupra creaþiei sale. De-
mitizarea e una din plãcerile mai mult sau mai puþin vinovate ale vremii
noastre, dar în fond nu poate fi nimic rãu în a reevalua ºi a repune în dis-
cuþie valorile dacã acest demers e onest ºi bazat pe surse credibile ºi pe me-
tode riguroase. 

Falsa imagine a lui Beethoven

119



Adrian Gagiu

120

Aºa cã, pe scurt, o micã revelaþie demonstratã de prof. Comini e cã
imaginea kitsch a unui Beethoven mereu încruntat ºi cu pãrul vîlvoi (în
luptã cu Destinul, nu-i aºa?), chiar dacã se bazeazã mai ales pe (aparent) cea
mai autenticã imagine a lui din timpul vieþii, e exageratã, limitatã, dacã nu
de-a dreptul falsã! E vorba de mulajul în ghips al feþei pe care i l-a luat în
1812 sculptorul Franz Klein ºi pe baza cãruia acesta a produs ºi un mic
bust, adãugându-i pãrul ºi un torso îmbrãcat. La prima vedere, ce ar putea
fi mai aproape de o reprezentare cu o fidelitate fotograficã a lui Beethoven,
aºa cum era el la vârsta de 41 de ani? Nenumãraþi glosatori au comentat în-
cruntarea lui ca pe o concentrare a geniului care le ºtia pe toate, buzele
strânse ºi încordarea tipicã a musculaturii bãrbiei ca reflectând voinþa lui
eroicã sau suferinþa romanticã etc. (unii comentatori ºi mai superficiali
cred cã acea mascã de ghips din 1812 e de fapt masca mortuarã, cea din
1827, în care e prea slãbit de boalã ca s-o discutãm aici). Sigur, ca mulþi idea-
lizanþi, ei trec cu vederea cã mulajul a reþinut cu fidelitate crudã ºi nasul
cam scurt ºi lat (retuºat în multe portrete), ºi cicatricile ºi induraþiile de pe
faþã, urme ale variolei sau ale altor afecþiuni. 

Dar problema majorã e cã faimoasa mascã e chiar asta, doar o mascã
nereprezentativã, o clipã printre multe altele. Fiindcã dacã citim relatarea
de la confecþionarea mulajului din 1812 putem afla cã Beethoven a trebuit
sã stea nemiºcat, cu ghipsul pe faþã, pânã sã se întãreascã mulajul, cu ochii
închiºi ºi respirând prin douã paie puse în nãri. Iar prozaicul atât de natu-
ral ºi de ciudat totodatã al situaþiei e cã eroicul nostru Beethoven a intrat în
panicã (pe lângã cã oricum era un tip impulsiv ºi neastâmpãrat), fiindcã i
s-a pãrut cã nu mai poate respira bine (sau o fi fost de vinã deviaþia de
sept?), aºa cã a rezistat cumva o vreme stând locului ºi crispându-se, pânã
ce a sãrit aruncând masca semiîntãritã, pe care sculptorul a restaurat-o apoi
din ºapte bucãþi. Cam asta e cu imaginea noastrã asupra geniului eroic
ºi mereu supãrat pe lume: se sforþa sã respire!

Atunci, cum arãta Beethoven de obicei? Cei care l-au cunoscut criti-
cau de obicei portretele, argumentând cã nici un pictor n-a putut sã-i redea
intensitatea privirii ºi expresivitatea schimbãtoare a fizionomiei, unii mai
poetici, ca Rellstab, arãtându-se chiar surprinºi ºi dezamãgiþi cã eroul lor nu
aratã conform aºteptãrilor, ca un Superman al muzicii. Aceeaºi dezamãgire
urmau sã o aibã peste câteva decenii ºi comentatorii lui Bruckner, pentru
care autorul acelor simfonii monumentale nu putea arãta ca un umil pro-
vincial cu haine ponosite ºi mustãcioarã. În cazul lui Beethoven, caracterul
proteic al operei lui ne-ar îndreptãþi aparent ºi întrebarea: Cu care dintre
lucrãrile sale, atât de diferite, ar trebui sã semene compozitorul? Dar ar fi o
întrebare prosteascã, fiindcã partea lui cea mai bunã e în operã, nu în osci-
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laþiile personalitãþii lui limitate, iar rigoarea supremã pe care acest impulsiv
o manifesta în creaþie ne poate aminti de multele niveluri la care se orga-
nizeazã aceasta ºi de eforturile ºi timpul pe care le solicitã (altfel am putea
“analiza” psihologizând imaginar lucrãrile lui ca ºi cum ele ar fi doar produ-
sul câte unei zile, aºa cum fãcea cândva pe la noi celebrul muzicolog Geor-
ge Bãlan). 

Iar asta ne aduce un pic mai aproape de realitate. Umanizarea mari-
lor artiºti nu-i demitizeazã, ci ni-i apropie ºi ne învaþã mult mai multe des-
pre viaþã ºi artã. Dupã cum rezumã prof. Comini, opinia predominantã ºi
neidealizatã printre cei ce l-au cunoscut e cã Beethoven era un tip solid ºi
activ, deºi deseori bolnav, de înãlþime aproape medie ca ºi Napoleon (1,62
m. nu era chiar aºa puþin în contextul epocii), cu ochi cãprui, frunte înaltã
ºi largã ºi figura pãtrãþoasã, roºu la faþã (pânã la tenta ictericã din ultimii ani
de viaþã), brunet, mai apoi cãrunt, cu pãrul în dezordine într-adevãr ºi nu
prea pedant în vestimentaþie în general, cu gura uºor strânsã ºi buza infe-
rioarã uºor proeminentã, aspru ºi respingãtor pentru cei antipatici, amabil
ºi zâmbitor cu cei simpatici, în general serios ºi direct, dar care nu prea
dãdea o impresie fulminantã de “genialitate” sãlbaticã ºi “eroism”, ci de obi-
cei una de tristeþe ºi îngândurare (cu excepþia momentelor de exaltare,
ieºirilor nervoase ºi efuziunilor umoristice sau sarcastice), conform tend-
inþei sale bipolare. N-a avut sifilis ºi n-a fost propriu-zis alcoolic, chiar dacã
bea câte o sticlã de vin la prânz (vinul era pe atunci considerat ºi medica-
ment, iar consumul lui era o alternativã mai sigurã faþã de holera ºi dizen-
teria transmise deseori prin apã), ciroza care l-a rãpus find urmarea
hepatitei din 1821, pe care s-a altoit primitivismul medicinei din epocã. 

Conform anturajului sãu ºi parþial chiar lui însuºi, cele mai realiste
portrete (ºi, am adãuga noi, cele mai dezamãgitoare pentru idealiºtii de ieri
ºi de azi – experienþã edificatoare prin care a trecut cândva ºi subsemnat-
ul) sunt gravura lui B. Höfel din 1814 (dupã desenul cam rudimentar al lui
L. Letronne din acelaºi an), al doilea portret pictat de W. J. Mähler în 1815,
precum ºi cel al lui F. G. Waldmüller din 1823. Elementul lor comun pare
un fel de absenþã deloc “eroicã” a subiectului, o preocupare interioarã sau
o melancolie inefabilã (vorba lui Rossini, care l-a cunoscut în 1822).
Ultimele douã dintre cele citate mai sus sunt poate mai bune ºi fiindcã
autorii lor erau portretiºti valoroºi în epocã ºi care deja valorizau mai mult
realismul fie el ºi cam cotidian al perioadei Biedermeier, faþã de pompa
forþatã a epocii napoleoniene. Ei nu s-au ferit sã ni-l arate pe om deprimat
ºi interiorizat, cum era în 1815, sau serios, dar cam desprins de lumea
obiºnuitã ºi cam nemulþumit, ca în 1823, cu freza datã pe spate ºi cu linia
pãrului începând sã dea înapoi pe lateral. 



Celelalte portrete ale lui Beethoven care s-au pãstrat sunt mai mult
sau mai puþin idealizate, sau pur ºi simplu slabe din punct de vedere artis-
tic, inclusiv prea faimosul portret pictat de J. K. Stieler în 1820, care pare
cel mai rãspândit în zilele noastre (cel în care compozitorul apare uºor
aplecat, cu o cravatã roºie, cu pãrul într-o dezordine studiatã ºi cu manus-
crisul Missei Solemnis în mânã). Aprecierile lui însuºi la adresa unora din-
tre ele pot fi subiective fiindcã îl flatau prin interesul faþã de el ºi prin retu-
ºuri, aºa cã acestea nu pot deruta cercetãtorul serios. Singura excepþie e,
într-o oarecare mãsurã (conform elevului sãu Czerny), ultimul portret pen-
tru care Beethoven a pozat: spiritualizatul desen realizat de J. St. Decker toc-
mai în mai 1824, când s-a cântat în primã audiþie absolutã Simfonia a IX-a. 

Rezumând în fine, ce ne învaþã toate acestea? Nu e vorba aici de con-
tinuarea mitizãrii sub alte forme, sau de risipire în detalii, ci de cãutarea
urmelor adevãrului care ne poate ghida ºi în receptarea cât mai corectã a
operei. În lumea asta holograficã, detaliul ºi întregul se influenþeazã reci-
proc, aºa cã dacã imaginea noastrã despre artistul însuºi e deformatã, unila-
teralã sau idealizatã, aºa va fi ºi modul în care îi receptãm opera. Din realis-
mul ºi omenescul portretelor bune ºi autentice ale lui Beethoven (cele din
1814, 1815, 1823 ºi eventual 1824 pomenite mai sus), care trimit ºi la lu-
minile ºi umbrele caracterului sãu omenesc, se desprinde o impresie simi-
larã cu observaþia unor interpreþi pãtrunzãtori ai lucrãrilor lui, pentru care
ºi forþarea uneori a limitelor instrumentelor ºi ale formelor e una cu spiritul
lucrãrii respective, fiindcã ne transmite efortul de autodepãºire atât de ca-
racteristic creaþiei beethoveniene. 

Uitãm prea des cã Beethoven, ca orice artist, nu e doar un nume în
enciclopedii sau o sursã de teme pentru doctorate în muzicologie sau pen-
tru finaluri triumfale de stagiuni, ci a fost un om viu, cu aspiraþii, încercãri,
transcenderi ºi eºecuri, ca noi toþi (doar cã, genial fiind, le-a putut exprima
prin muzicã). Cu ocazia asta, poate vom face încã o analogie cu receptarea
operei ºi nu vom mai cultiva stilul retuºat, greoi ºi aseptic-edulcorat al falsei
tradiþii a interpretãrilor de acum câteva decenii (gen Karajan), ca în portre-
tul idealizat pictat de Stieler, ci vom înþelege claritatea de brici, uneori as-
primea, dar în orice caz sinceritatea, varietatea necosmetizatã ºi bogãþia de
nuanþe din interpretãrile corecte stilistic (gen Gardiner), ca în neostenta-
tivul portret de Waldmüller. Cam aºa cum gazetarul, scriitorul ºi activistul
civic Eminescu nu arãta mereu ca în arhicunoscuta pozã cu plete de la 16
ani, ci era un domn viguros, cu mustaþã ºi, de asemenea, din pãcate, cu ten-
dinþe bipolare. 
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Recent s-a încheiat jurizarea imaginilor
primite pentru ediþia a X-a a Salonului
Internaþional al Artiºtilor Fotografi
Români ºi Maghiari de Pretutindeni,
organizat de Clubul Fotografic
“Nufãrul” în parteneriat cu Asociaþia
“Euro Foto Art” sub patronajul MAFOSZ
(Asociaþia Fotocluburilor din Ungaria).
Tematica salonului international a fost
prezentarea românilor ºi maghiarilor
prin fotografii artistice, respectiv mediul
în care trãiesc cele douã popoare.
Pentru ediþia jubiliarã organizatorii au
primit 312 de imagini alb-negru ºi color
realizate de artiºti fotografi români ºi
maghiari din mai multe þãri europene:
Irlanda, R. Moldova, România, Serbia,
Slovacia, Spania, Ucraina, Ungaria, pre-
cum ºi din SUA.
Juriul international format din artiºti
fotografi reputaþi: Georg S.Holzmann
E.FIAP, Hon E.FIAP (Germania),
Horváth Horváth E.FIAP/ s, A-MAFOSZ/
b  (Ungaria), ºi ªtefan Tóth A.FIAP
(România) au vizionat imaginile fãrã sã
cunoscã numele autorilor ºi a acordat

Univers fotografic

Salonul Internaþional
al Artiºtilor Fotografi
Români ºi Maghiari
de Pretutindeni
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note de la 1 la 10. În urma punctajelor cumulate secretariatul Salonului a accep-
tat cele 110 imagini (61 monocolor ºi 49 color), care au obþinut media generalã
de 7 puncte.
Din imaginile acceptate juriul a acordat premiile salonului Internaþional în baza
punctajelor acumulate. Medalia de aur “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap
Károly” a fost acordat artiºtilor fotografi Magdó István (RO) la secþiunea mono-
color ºi Tordai Ede EFIAP (RO) la secþiunea color. Medaliile de argint au fost
acordate artiºtilor fotografi Tordai Ede EFIAP (RO) la secþiunea monocolor ºi
artistei fotograf Pãunaº Nicoleta (RO) la secþiunea color. Medaliile de bronz
“Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly” le-au obþinut artiºti fotografi
Vitos Hajnal (RO) la secþiunea monocolor, respectiv Aelenei Robert (ES) la secþi-
unea color.
Medalia aur MAFOSZ a fost acordat artistului fotograf Magdó István (RO) la secþi-
unea color, cea de argint artistului fotograf Onofraº Ionel (RO) la secþiunea
monocolor, respectiv cea de bronz artistei fotograf Vitos Hajnal (RO) la secþi-
unea color.
Marele premiu “Best autor” - placheta MAFOSZ a revenit artistului fotograf
Magdó István (RO), care a obþinut cele mai multe premii la cele douã categorii
de concurs (monocolor ºi color).

PREMIILE

PLACHETA MAFOSZ: Magdó István (RO) 

PREMII MONOCOLOR:
001.- C.P.Sz. Gold - Magdó István (RO) - Spre casã
002.- Sz.P.K.  Silver - Tordai Ede EFIAP (RO) - Generaþii
003.- MAFOSZ Silver - Onofraº Ionel (RO) - Spovedanie
004.- C.P.Sz. Bronz - Vitos Hajnal (RO) - Forþe
005.- Placheta C.P.Sz. - Magdó István (RO) - Câine de pazã
006.- Placheta C.P.Sz. - Ligeti László (HU) - Copii sculptorului de 

lemn
007.- Placheta C.P.Sz. - Bálint Attila (RO) - Acoperiº
008.- Placheta C.P.Sz. - Bálint Zsigmond AFIAP (RO) - Cu bunicul
009.- Placheta C.P.Sz. - Tordai Ede EFIAP (RO) - Credinþã
010.- Placheta C.P.Sz. - Tordai Ede EFIAP (RO) - Perspectiva

PREMII COLOR:
001.- C.P.Sz. Gold - Tordai Ede EFIAP (RO) - În aºteptare
002.- MAFOSZ Gold - Magdó István (RO) - Puzle
003.- C.P.Sz. Silver - Pãunaº Nicoleta (RO) - Fantezie
004.- C.P.Sz.  Bronz - Aelenei Robert (ES) - Baloane
005.- MAFOSZ bronz - Péter Izabella (RO) - Simetrie
006.- Placheta C.P.Sz. - Onofraº Ionel (RO) - Meºterul lemnului
007.- Placheta C.P.Sz. - Bálint Zsigmond AFIAP (RO) - Departe de lume 
008.- Placheta C.P.Sz. Plaket - Magdó István (RO) - Echilibru pe alb
009.- Placheta C.P.Sz. Plaket - Csaba László (RO) - Victorie
010.- Placheta C.P.Sz. - Pãunaº Nicoleta (RO) - Luminile dimineþii
011.- Placheta C.P.Sz. - Balla Árpád Zoltán (RO) - Generaþii 
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GHEORGHE GRIGURCU – 
PREMIUL NAÞIONAL DE
POEZIE „MIHAI EMINESCU” –
OPERA OMNIA, PE ANUL 2015

Juriul de acordare a Premiului Naþional
de Poezie „Mihai Eminescu”, format din Nico-
lae Manolescu, preºedinte, Mircea Martin,
Corneliu Ungureanu, Ion Pop, Al. Cis-
telacan, Mircea A. Diaconu ºi Ioan Holban,
în urma nominalizãrilor reieºite dupã sondajul
efectuat de Fundaþia Culturalã „Hyperion-c.b.”
Botoºani – Marta Petreu, Liviu Ioan Stoiciu,
Gheorghe Grigurcu, Ioan Moldovan Aurel
Pantea, Nichita Danilov ºi Ovidiu Genaru, a
decis ca laureatul celei de a XXV-a ediþie a aces-
tui premiu sã fie poetul Gheorghe Grigurcu.

De asemenea, juriu de a acordare a Pre-
miului Naþional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opus Primum, format din Al.
Cistelecan, preºedinte, Mircea A. Diaconu, Daniel Cristea-Enache, Vasile
Spridon ºi Andrei Terian, acvând în vedere nominalizãrile – Robert G. Elekes,
Ionelia Cristea, Victor Þvetov, Roxana Cotruº, Emilian Pal – a decis ca premiul sã
fie acordat ex ecvo, la ediþia a XVIII-a, pentru anul 2015, poeþilor: Robert G.
Elekes, pentru cartea Aici îmi iau dinþii-n spinare ºi adio, Editura Tracus Arte ºi
Ionelia Cristea, pentru cartea Noaptea de gardã, Editura Cartea Româneascã.

Premiile au fost decernate în ziua de 15 ianaurie – Ziua Culturii Naþionale –
în gala care a avut loc în Sala de conferinþe „Mihai Eminescu” a Hotelului „Rapso-
dia” din Botoºani. În cadrul acestei galei a fost lansatã ºi cartea Papirus de Gabriel
Chifu, laureat al ediþiei precedente, apãrutã la Editura Paralela 45 din Piteºti, în co-
lecþia Poeþi laureaþi ai Premiului Naþional de Poezie „Mihai Eminescu”, prezen-
tatã de Cãlin Vlasie ºi Rãzvan Voncu. De asemenea actorul Ion Caramitru ºi clari-
netistul Aurelian Octav Popa au susþinut un recital de excepþie.

Familia - contact  Familia - contact  Familia - contact

Gheorghe Grigurcu
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În editorialul numãrului pe lunile
octombrie-decembrie al revistei de la
Piatra-Neamþ, Adrian Alui Gheorghe
ne vorbeºte despre „Colectivismul 
cultural”. Dar nu despre cel de
dinainte de 1989, când identitatea 
creatorului individual era nivelatã prin
scufundarea lui într-o masã amorfã
colectivã, ci despre o nouã formã de
colectivism, în care bunurile culturale
sunt considerate ale „tutulor” ºi, deci,
ale nimãnui, fiind însuºite fãrã nicio
ruºine, în dispreþ faþã de drepturile de
autor. Despre Aurel Dumitraºcu, care
ar fi împlinit în luna noiembrie 60 de
ani, scriu Liviu Ioan Stoiciu, Adrian
Alui Gheorghe ºi Gheorghe Simon,
revista publicând ºi câteva epistole
inedite ale poetului cãtre Gellu Dorian
ºi Lucian Vasiliu. Dialoguri interesante
în acest numãr cu Mihai ªora
(„Societatea româneascã a fost 
infantilizatã în mod metodic, iar
încrederea în celãlalt a fost, pur ºi 
simplu, anihilatã”), Daniel Vighi
(„Judecata de valoare este bruiatã azi
de marketingul agresiv: fiecare scriitor
este cel mai bun din lume ...) ºi Vasile
Baghiu („Când îngrijeam bolnavi la
sanatoriu, mã simþeam de folos într-un
fel pe care scrisul nu mi l-a permis
niciodatã”). La capitolul poezie, am
citit un poem fluviu (cãci se întinde
pe ºapte pagini) de Leo Butnaru

(„Sistemul de umbre”), altul de Gellu
Dorian („Lãsaþi-mã la masa mea de
scris”) ºi încã unul de Liviu Ioan
Stoiciu („Din senin”). Cât despre
prozã, ne-am delectat cu funam-
bulesca „O aniversare cu vin roºu” de
Dumitru Augustin Doman.

Dupã ce timp de 10 ani Augustin
Buzura s-a plâns, de câte ori a avut
prilejul, de nedreptatea care i s-a fãcut
în 2005, când ºi-a pierdut funcþia de
preºedinte al ICR, iatã cã îl loveºte o
nouã nenorocire: pe 26 noiembrie
2015 i-a murit Cultura. Nici mãcar
numãrul care ar fi consemnat
împlinirea unui deceniu de la apariþia
revistei, în 8 decembrie 2005, nu a
mai apucat sã aparã, motivul fiind
lipsa banilor. Augustin Buzura nu
scapã nici acest moment ca sã se
rãfuiascã, în editorialul-necrolog
intitulat „Punct”, cu Traian Bãsescu, cel
care i-a luat jucãria Institutului
Cultural Român, aruncând-o în braþele
lui Horia-Roman Patapievici. De acum
înainte, are toate motivele sã se plângã
ºi de Ministerul Culturii, care nu a 
consimþit sã-i plãteascã cheltuielile
pentru editarea revistei, de-a moaca,
adicã chiar înainte de a fi fost fãcute.
Dincolo de inevitabilele polemici,
Cultura a fost o revistã de þinutã, 
consistentã, cu colaboratori de marcã.
Fie-i þãrâna uºoarã!
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Din 2003 încoace, revista bãimãreanã
a apãrut cu perseverenþã, ajungând în
luna noiembrie 2015 la 150 de
numere. „Acum, când a ajuns la un
numãr apreciabil de apariþii, suntem
îndreptãþiþi sã afirmãm cã «Nord
Literar» ºi-a marcat prezenþa în viaþa
literarã naþionalã, devenind nu doar
prima revistã de culturã din istoria
Maramureºului, ci ºi una din revistele
de prestigiu ale þãrii”, scrie Sãluc
Horvat în pagina dedicatã aniversãrii.
Revista apare cu sprijinul Consiliului
Judeþean Maramureº, iar din 2014 are
ºi girul Uniunii Scriitorilor. Cu prilejul
centenarului Vintilã Horia, Gheorghe
Glodeanu scrie despre Jurnalul unui
þãran de la Dunãre. Tot Gheorghe
Glodeanu îi consacrã un articol lui
Mircea Handoca, recent trecut la cele
veºnice.  Numãrul 11/2015 al revistei
mai prilejuieºte ºi o plãcutã reîntâlnire
cu Dinu Flãmând ºi câteva dintre
poemele ciclului Sonete de Bucureºti,
precum ºi o convorbire despre viaþã ºi
literaturã cu Irina Petraº, realizatã de
Gheorghe Pârja. Din nefericire, este
consemnatã ºi o veste tristã – trecerea
în nefiinþã a criticului Augustin
Cozmuþa, cel care a fost secretarul
general de redacþie al revistei încã de
la înfiinþare.

De la Chiºinãu ne-au sosit primele
douã numere, pe noiembrie ºidecem-
brie, ale Revistei Literare, editatã de

Uniunea Scriitorilor din Moldova ºi de
Uniunea Scriitorilor din România –
filiala Chiºinãu. Revista aparþine aºadar
întregii bresle scriitoriceºti de peste
Prut ºi, aºa cum se spune în editorialul
„Pro Domo”, semnat de redactorul-ºef
Teo Chiriac, „îi va aduna pe toþi 
membrii USM într-un spaþiu tipografic
unic, indiferent de viziunile ºi gus-
turile lor literare, dar cu o singurã
condiþie: sã scrie ºi sã ne propunã spre
publicare texte de valoare.” Rolul unei
asemenea reviste, care se alãturã 
celorlalte publicaþii de profil existente
în Basarabia (Literatura ºi Arta,
Contrafort, Sud-Est Cultural), este
îndeosebi unul instituþional, mai ales
în condiþiile degradãrii continue a
vieþii politice ºi a instituþiilor din
Republica Moldova. Alãturi de 
directorul Arcadie Suceveanu, 
redactorul-ºef Teo Chiriac, redactorul-
ºef adjunct Adrian Ciubotaru ºi 
secretarul de redacþie Grigore Chiper,
printre membrii redacþiei se numãrã
cunoscuþi oameni de litere basarabeni
(Leo Butnaru, Mircea V. Ciobanu,
Vladimir Beºleagã, Eugen Lungu), dar
ºi din afarã (Matei Viºniec – Paris,
Rãzvan Voncu – Bucureºti, ªtefan
Hostiuc – Cernãuþi, Cassian Maria
Spiridon – Iaºi, Vadim Bachinschi –
Odesa). Tipãritã cu sprijinul
Ministerului de Afaceri Externe al
României, revista literaþilor moldoveni
se bucurã de un aspect grafic de
invidiat, care determinã cititorul s-o
parcurgã cu ºi mai multã plãcere.

Al. S.
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Imperiul
(fragment)

Cãlãtorind spre sine, poetul a observat
cã viitorul lui a început demult,
încã în vremea Primului Imperiu, imediat
ce din cotloanele cerului au apãrut zorii
dimineþilor Domnului. Adevãraþii zori
pe care, adevãrul e, cã nu toþi muritorii
îi meritau, dar fiindcã veneau de peste ocean cu flori,
i-au primit. Ai înþeles cititorule? Cu flori!

Viitorul poetului în acea zi a început!
Imediat dupã viitor a urmat trecutul.
Poetul avea imperios nevoie de el, de acel trecut
însemnând depãrtarea lãuntricã faþã de tumultul
ce se conecta la prezent. Da, deja se întrezãrea prezentul
ºi viaþa pe care o oferea, între libertate ºi destin,
între iubiri ºi însingurãri, incluzând ºi momentul
când avea sã intre ºi în ºomaj puþin.
Toate gândurile, de la cele mai prozaice la cele mai erotice,
pe care le ascundea în jurnalul erotic,
pluteau în aburi de poem ºi nu degeaba se zice
cã aburul este adevãratul material poetic.
Dar gata cu ce se zice. Poezia nu se poate lua dupã orice vorbã!

Parodia fãrã frontiere

Lucian Perþa



Gata cu lecþiile acestea sterile de poeticã,
poetul a înþeles imediat sã nu lase pe nimeni sã-i sufle în ciorbã
ºi, din considerente aparent anacronice de eticã,
a despãrþit cuvintele de vorbe,
precum a despãrþi leprele de sfinþi
ºi tocmai când  pregãtea un discurs despre liniºte, ca de obicei,
în Cafeneaua literarã, printre consumatori cuminþi,
de deasupra tenebrelor, din pustie,
s-a auzit o voce grozavã: Hei,
omule, lasã teoria, doar poezie scrie!

Lucian Perþa
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