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Despre
proza eminesciană
Nuvela onirică Sărmanul Dionis, la care Eminescu începe să lucreze la nici
douăzeci de ani, conține cam toate temele, motivele și ingredientele literaturii fan
tastice, literatură a indeterminării, indeciziei și ambiguității. Întâlnim, așadar, în
această primă proză fantastică din istoria noastră literară, care se petrece mai toată
în lumea visului și a halucinației, ficțiunea dublului, a scindării personalității (alături
de alte dedublări precum umbra și portretul), ficțiunea pactului cu diavolul, aluzii la
mitul figurii duble, a androginului, voiajul în lună, vrajă și magie, locuri și obiecte
fantastice.
S-a observat mai puțin că eroul nuvelei, Dionis, este nu numai un adolescent,
poet, ateu și superstițios, atras de „subtilități metafizice”, dar și un orfan, cu un
tată mort foarte tânăr la azilul de alienați și ale cărui origini, pare-se aristocratice,
plutesc în plin mister. Probabil obscur arhivar într-o cancelarie (Eminescu trecuse
și el prin această fază), sărac lipit și singur pe lume, Dionis duce o „existență fără
speranță”. Este, din punct de vedere social, un nimeni, „neiubit și neurât de cineva”.
Nuvela începe astfel cu un erou aflat în criză de identitate (temă de bază în literatura
fantastică), criză rezolvată în final, căci, peste ani, îl regăsim pe Dionis, recunoscut
socialmente, alături de Maria, iubita cu care se căsătorise, trăind fericiți într-un co
nac, „departe de zgomotul lumii”.
Să notăm că dedublarea petrecută în vis, care aduce transmutarea lui Dionis
în călugărul Dan printr-o regresiune în timp de cinci secole, este cea care-i deschide
eroului calea spre iubire, sentiment nemărturisit nici sieși în viața reală. Să notăm,
de asemenea, că sfârșitul poveștii de iubire (nu al nuvelei, încheiată cu un soi de
epilog explicativ) ne prezintă una dintre ilustrările mitologiei amoroase a îngerului
și demonului („chipul unui tânăr demon lângă chipul unui înger ce n-a cunoscut
niciodată îndoiala”), de întâlnit și în alte proze din această perioadă a creației emi
nesciene (Geniu pustiu, Cezara), precum și în poemul din 1873 – Înger și demon.
Tabloul agățat pe peretele camerei lui Dionis, obiect de artă, dar și obiect
fantastic prin fascinația pe care o exercită, joacă un rol important în scenariul elu
cubrațiilor care trec prin mintea aflată în stare de vis a eroului. Tabloul înfățișează
un tânăr frumos, „ca de vro optsprezece ani”, cu ochi albaștri și cu unele trăsături
care te-ar putea face să crezi că e vorba de chipul unei „femei travestite”. Este însă
tatăl lui Dionis în tinerețe, cu care acesta seamănă leit. Printr-un quiproquo oniric,
călugărul Dan, dublul lui Dionis, va lua portretul din perete drept umbra lui, făcând
un schimb reciproc. Umbra se întrupează, ca urmare a unei vrăji, în călugărul Dan
iar acesta devine o „umbră luminoasă” (omul etern și atotștiutor) care va călători în
lună.
Cum intenția acestui mic eseu este de a scoate în evidență rolul pe care îl
joacă arta în câteva din prozele lui Eminescu, să mai amintim că portretul din Săr
manul Dionis este decupat din romanul Geniu pustiu, fiindu-i atribuit acolo eroului
acestuia, Toma Nour, pictor diletant înainte de a-și scrie jurnalul autobiografic care
constituie osatura prozei eminesciene. Portretul îl reprezintă pe idealistul Ioan,
mort în luptele din 1848 ale românilor transilvăneni, el însuși pictor, prietenul cel
mai bun, dar contrastant (antiteticul angelic), al lucifericului Toma Nour. De altfel,
toate personajele primei jumătăți a romanului, începând cu naratorul-scriitor care
se referă la Dumas, se ocupă cu arta. Toma Nour compune și o variantă a poemului
Înger de pază.
În nuvela Cezara, tabloul Căderea îngerilor la care lucrează maestrul Fran
cesco, ocrotitor al eroinei, este esențial în cazuistica amoroasă pe care o dramatizează
scrierea eminesciană. Ascunsă după un paravan din odaia pictorului, Cezara privește
voyeuristic corpul lui Ieronim care pozează ca model pentru demonul din tablou:
„… Apoi își puse mâna la ochi iar, până ce i se răcori sufletul… Apoi ridică un de
gețel… cel mic, deasupra ochilor și se uită printre degete… Văzu un cap frumos
pe niște umeri largi și albi, pe un bust ce părea lucrat în marmură… Acum era să-i
pleznească colanul… ea-l descheie din sponci și, răsuflând din ce în ce mai liniștit,
începu să privească întregul acel model frumos, din a cărui mușchi și forme respira
mândria și nobleța… Mânele ei îi căzură-n jos, căci era obosită de emoțiune, dar nu
sătulă de-a privi.”
A privi înseamnă la Eminescu, în proză, ca și în poezie, pecetea iubirii. Totul
începe de-aici. n
					
Dan Cristea
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un grup de oameni se uita cu insistență prin geam, deși era evident că tabloul de dincolo
de peretele de sticlă nu le oferea nimic de văzut în mod deosebit. Oamenii însă, așa cum
dezleagă Ana Blandiana misterul, nu priveau peisajul banal, ci aerul liber care plutea
deasupra acestuia. Scena descrisă, făcând din libertate ceva indefinibil și totuși vizibil,
trezește ea însăși compasiune: „privindu-i la rândul meu, n-am avut niciodată ca atunci
sentimentul că libertatea este ceva care, de fapt, nu se poate defini, dar care se poate
vedea, așa cum poți vedea zborul unei păsări, chiar dacă nu știi cum se explică faptul că
ele, păsările, pot să se mențină în aer, deși sunt mai grele decât aerul”.
editația despre libertate se înnoadă și se reînnoadă pe meridiane diferite și în
condiții care se schimbă de la caz la caz. În 1974, în Iowa City, situația dintr-o
familie de exilați români, cu o stare materială mulțumitoare, dar nemulțumiți
de ei înșiși, naște întrebarea tulburătoare dacă „nu cumva libertatea este importantă
doar în măsura în care nu există”, pentru ca, peste ani, în 1998, în Africa de Sud,
invitată la un festival de poezie, poeta să ajungă la o concluzie revelatoare: „Libertatea
reușește rareori să funcționeze gratis”.
Vizita recentă în China, care o prelungește pe cea dintr-un Hong Kong cuprins de
proteste antiguvernamentale, se înfățișează cu lucruri și mai complicate, ce țin, în mare,
de o perversă manipulare a suprafețelor accesibile vizitatorilor străini. Intelectualului
hârșâit, crescut în comunism, care e Ana Blandiana, nu pot să-i scape însă semnele
evidente de „potemkiniadă”, înregistrând, în același timp, și faptul că există oameni ce
par mulțumiți cu viața și soarta lor, cu libertatea „modestă”, „strict supravegheată” care
li se permite. Noțiunea de libertate însăși, așadar, cum remarcase autoarea într-un alt
episod, pare să aibă, mai curând, „un conținut relativ, dependent de nevoile unei anumite
persoane, într-un anumit timp și un anume loc”. În orice caz, capitolul despre călătoria
în China poartă un titlu sugestiv, putând fi extins asupra întregii cărți: De câtă libertate
are nevoie un om?
Dezbaterile, interogațiile pe tema libertății nu epuizează, bineînțeles, meditațiile
și amintirile Anei Blandiana, provocate de o „lume în care binele și răul se amestecă
într-o profundă confuzie”, căci, înzestrată cu o prodigioasă capacitate de a extrage și
descifra semnificații, scriitoarea le află chiar și în întâmplările aparent minore, comice
sau derizorii, unde, nu de puține ori, figurează nu doar ca personaj, dar și ca victimă a
propriului hohot de râs. O astfel de întâmplare, de pildă, căreia memoria poetei îi conferă
o „glazură bufă” (Criza de râs), o determină pe laureata Premiului Herder să constate
că lumea prin care trece este nu numai „nesfârșit de diversă, complicată, misterioasă și
intimidantă”, dar și că această lume se poate câteodată dezvălui „reductibilă la câteva
trăsături omenești, aceleași peste tot”. Aceleași trăsături, s-ar cuveni un adaos în nota
povestirii, și la Viena, și în satul de la care Blandiana și-a împrumutat numele literar.
xistă în volumul Soră lume și amintirile unor călătorii alienante. Astfel, în a doua
vizită făcută la Moscova (2008), poeta se trezește victima unui accident stupid.
Încercând să afle cine este personajul a cărui statuie uriașă se înălța în fața hotelu
lui în care era găzduită cade pe scările monumentului și se alege cu trei coaste rupte.
Era, și nu întâmplător, statuia lui Charles de Gaulle. Într-un alt episod, petrecut la
capătul pământului, la Guadalajara, în Mexic, participând la Congresul Mondial al
Scriitorilor organizat de PEN International în 1996, se alege, în schimb, cu o mare de
cepție, pricinuită de încercările unora de a deforma venerabila instituție, dar și cu un
document, simandicos întocmit și parafat de oficialitățile orașului, prin care se atestă că
Otilia Valeria Rusan este aceeași persoană cu poeta invitată, Ana Blandiana.
Întâlnim, în paginile acestei cărți admirabile, și oameni care și-au găsit menirea
în viață și care fac ceea ce fac cu bunătate, cu mulțumire, cu bucurie. Sunt astfel țăranii
toscani din piața Florenței (amintirea e din 1969) care își vând marfa, constând în
roadele muncite ale pământului, cântând. Este stareța de 90 de ani a unei mănăstiri zen
din Kyoto care-i oferă poetei o lecție inubliabilă de ospitalitate. Este Sora Maria de la
Providenza, călugărița din Assisi, plecată ca adolescentă din Mirceștii lui Alecsandri,
eroina celei mai emoționante povestiri din volum și al cărei portret îi prilejuiește Anei
Blandiana câteva rânduri memorabile despre sfințenie.
Nu e greu, gândindu-ne la asemenea personaje, să vedem pentru ce valori
pledează Ana Blandiana în acest volum, simbolic încheiat în chiar zilele pandemiei,
într-un moment de cumpănă, între viață și moarte, al lumii pe care poeta o evocă din
perspectiva predominantă a acelei forme de înțelegere și cunoaștere pe care o numește
compasiune. n
			
Ana Blandiana, Soră lume, Humanitas, 2020
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e la primele pagini ale volumului Soră lume, cele povestind amintirea unui
pelerinaj întâmplat la vârsta copilăriei, până la ultimele, relatând vizita de
la sfârșitul anului 2019 în Hong Kong și China, Ana Blandiana aproape
că nu obosește în a-i atrage atenția cititorului că ține în mână nu o „carte de
călătorii”, în înțelesul obișnuit, consacrat al cuvântului (așa cum fusese, de pildă,
Cea mai frumoasă dintre lumile posibile din 1978), ci, mai degrabă, o panoramă
de memorii semnificative legate de treceri prin țări diferite petrecute în perioade
de timp diferite. Dintre intervențiile pe această temă, a specificului cărții, o aleg,
pentru complexitatea detaliilor, pe cea din eseul prefațator (Compasiunea ca
formă de cunoaștere), intervenție în care autoarea își definește opera recentă
drept „o carte de proză cu personaje, printre care eu însămi sunt un personaj,
cărora li se întâmplă tot felul de lucruri, care trec prin pățanii, accidente, peripeții,
cu sau fără semnificație, fapte derizorii sau evenimente istorice, pe care le-am
înțeles sau nu atunci, în clipa desfășurării lor, și care acum, sub razele timpului
coborât spre apus, lasă umbre prelungi cu tâlcul adesea schimbat”.
Episoadele selectate de Ana Blandiana pentru această carte („Am o
memorie extrem de selectivă după reguli care nu respectă ordinul de importanță
al evenimentelor pe care își propune să le înregistreze”) aparțin atât călătoriilor
efectuate înainte de 1989, când dobândirea vizei de ieșire din țară însemna
adesea un miracol, cât și celor, incomparabil mai numeroase, de după această
dată. În marea lor majoritate, e vorba de vizite întreprinse pe baza statutului de
scriitor, așadar, de deplasări mai mult sau mai puțin oficiale, mai mult sau mai
puțin protocolare, precum schimburi culturale, decernări de premii, conferințe,
colocvii, recitaluri, lecturi publice, festivaluri („Mi-ar fi greu” – se confesează
Blandiana – „să socotesc la câte festivaluri de poezie am fost”).
n asemenea festival este și cel de la Lahti, din Finlanda, care îi dă ocazia
poetei să pună piciorul, în 1966, în prima țară necomunistă, spațiu echi
valat, pe-atunci, cu „străinătatea paradisului interzis”. Evenimentul lasă și
amintirea unei „pățanii”, căci, din pricina birocrației autohtone, invitata la fes
tival pleacă la drum fără niciun ban în buzunar, lucru greu de imaginat în ziua de
azi. Autoarea însăși numește întâmplările de acest gen, frizând absurdul, „întâm
plările trăsnite ale vieții mele”. Și nu sunt puține de-a lungul cărții.
În schimb, o „călătorie inițiatică”, așa cum ține s-o boteze Ana Blandiana,
avusese loc în URSS, cu un an înainte, în 1965, când tânăra poetă, debutantă cu
volumul Persoana întâia plural, se află într-o delegație a Uniunii Scriitorilor.
Plină de întâmplări stranii (printre ele, și descoperirea unei biserici dezafectate
devenită garajul tomberoanelor de gunoi și al măturătorilor cartierului), având în
centru cazul șocant al unui autodenunț izvorât din spaima represiunii, povestea
vizitei, întinsă pe mai multe pagini, deschide șirul unor episoade pe tema liber
tății, a condițiilor și a întrebărilor pe care le ridică această noțiune, pe cât de
esențială, pe atât de banalizată uneori în lumea postmodernă în care trăim.
Astfel, în celebrul Mai 1968, la Paris, scriitoarea venită din Est, nutrind
speranța rezistenței prin cultură, se nimerește martor al violentelor revolte
studențești (À bas la culture!) care îi impun imaginea „libertății și monștrilor
ei”. Vizitatoarea constată, cu stupoare, că „lumea liberă”, visată de pe malul
Gulagului, „conținea o doză, care putea deveni letală, de absurd, ca și dictatura”.
Din perspectiva temei libertății sunt analizate și evenimentele de la noi, din
decembrie 1989 și ianuarie 1990 (Ce putem face cu libertatea?). Mărturia Anei
Blandiana în această privință e de citat în întregime: „Și totuși – în pofida atâtor
mistere, mai mult sau mai puțin promiscue, din supurarea nedezlegată a cărora
se nasc alte și alte focare de infecție –, nu pot să renunț la cuvântul revoluție
când mă refer la acea umilitoare exaltare în fața unei libertăți născute din interese
internaționale, dar pe care noi am plătit-o cu sânge, ca și cum ar fi fost obținută
de noi. O libertate care ni s-a dat intenționat fără regulile de întrebuințare și cu
care nu am știut ce să facem.”
Una dintre poveștile cele mai triste, dar și cele mai semnificative ale căr
ții, e prilejuită de călătoria întreprinsă în Macao, în 1999, la un festival literar
în onoarea lui Camões, cu puțin timp înainte ca posesiunea portugheză să-i fie
predată Chinei. Plimbându-se pe străzi, poeta ajunge la un uriaș geam de sticlă, ca
un perete, care reprezenta frontiera dintre cele două țări. Dinspre partea chineză,
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a 1 februarie Nicolae Breban va împlini 87 de ani. Te gândeşti la un bătrân
când vrei să-ţi reprezinţi această vârstă, dar când îl întâlneşti pe Nicolae
Breban nu vezi un bătrân, ci un bărbat care refuză să îmbătrânească.
Refuză cum? Nici vorbă să-şi vopsească părul sau să se fardeze, ca alţii. Refu
zul lui constă în demnitate şi forţă, într-o încordare orgolioasă a întregii fiinţe,
într-o dispreţuire decisă a tot ceea ce înseamnă văicăreală. Este un bărbat
adevărat, specie pe cale de dispariţie azi. Nu îl auzi niciodată descriindu-şi
minuţios-obsesiv bolile, aşa cum îi auzi zilnic pe alţii. Vorbeşte în continuare
despre literatură, are proiecte mari, pledează pentru asumarea de către tineri a
unor asemenea proiecte. Nu mai tinde, ca altădată, să transforme dialogul în
monolog, pentru că trece direct la monolog, admonestându-i chiar pe cei care
încearcă să-l întrerupă. Nu mai are răbdare deloc, nici măcar puţina răbdare pe
care o avea altădată. Dar tot ce spune captivează şi azi. Ca şi ceea ce scrie.
Cărţile sale de după 1989, deşi nu sunt toate la fel de valoroase, sunt
o lavă fierbinte, fumegândă, dovedind că vulcanul nu s-a stins şi poate erupe
oricând grandios. În afară de romane de mare anvergură, Nicolae Breban a
publicat după 1989 şi mai multe cărţi de idei, cuprinzând opiniile sale despre
istoria României şi mai ales despre viaţa literară de la noi din ultima jumătate
de secol, din care face parte el însuşi ca un personaj de prim-plan. Într-un stil
tranşant şi provocator, dovedind o surprinzător de bună cunoaştere a ceea ce s-a
întâmplat în ţara noastră şi un curaj al opiniei rar întâlnit, scriitorul a declanşat
cu aceste cărţi o agitaţie ieşită din comun. A fost ca şi cum ar fi umblat, fără
mască de protecţie pe faţă, la un stup de albine.
Ca publicist, Nicolae Breban pledează de obicei cu ardoare, neobosit,
pentru importanţa creaţiei literare. El pur şi simplu nu-i înţelege pe scriitorii
care fac şi altceva decât să scrie. Din politeţe (în general, chiar în polemici,
politeţea sa este desăvârşită) admite că unii se pot angaja în lupta politică, dar
declară că el însuşi nu are vocaţie de militant. Iluminat ca de amintirea unei mari
iubiri, retrăieşte adesea momentul afirmării impetuoasei generaţii ’60, căreia
îi aparţine. În mod special îl entuziasmează ideea că această generaţie a opus
rezistenţă regimului comunist făcând literatură la cel mai înalt nivel.
Că un navigator solitar traversează Atlanticul cu o barcă fără motor
sau că un alpinist escaladează Himalaya contează pentru Nicolae Breban mai
puţin decât faptul că Mihail Sadoveanu s-a aventurat de pe terenul sigur al
povestirilor despre hangii, pescari şi păstori pe acela, necunoscut pentru el, al
prozei citadine. Adevăratele evenimente, din punctul de vedere al lui Nicolae
Breban, sunt acelea care se petrec la masa de scris.
*
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ndrei Pleşu este iubit de contemporanii săi, cu excepţia acelora care
urăsc tot ce merită iubit. Are o înfăţişare de cântăreţ de operă, seamănă,
privit de la distanţă, cu Luciano Pavarotti. Şi are şi o voce frumoasă.
Audio-book-ul cu Craii de Curtea-Veche în interpretarea lui este nec plus ultra
în materie de audio-book-uri. La toate manifestările publice, inclusiv la cele
din străinătate, Andrei Pleşu cucereşte asistenţa cu erudiţia sa de care nu face
paradă, cu jocul imprevizibil şi sclipitor al ideilor, cu umorul său irezistibil.
Prietenul lui, Gabriel Liiceanu (împreună cu care formează un tandem intrat
în mitologia culturală a epocii), îl numeşte „un seducător internaţional”. Unii
dintre admiratorii lui Andrei Pleşu se simt dezamăgiţi de lipsa lui de fermitate
în condamnarea „comunismului rezidual”, de tendinţa de a relativiza evaluarea
morală a faptelor contemporanilor. Spiritul ludic şi cochetăria, uneori cu o tentă
de frivolitate pe care le practică Andrei Pleşu „sună”, într-adevăr, într-o ţară dis
trusă de comunism, ca râsul în timpul unei înmormântări.
Personalitatea sa trebuie privită însă ca o prefigurare a ceea ce va fi
intelectualul cândva, într-o ipotetică Românie relaxată şi prosperă. Existenţa lui
Andrei Pleşu este de bun augur pentru societatea românească.
Dintre cărţile publicate după 1989, cea mai necesară şi, în acelaşi timp,
cea mai în stilul lui Andrei Pleşu este Despre frumuseţea uitată a vieţii.

Cărţi răsfoite
într-un pat medical (VII)
Volumul Despre frumuseţea uitată a vieţii cuprinde un îndemn de care lumea
de azi are nevoie: „Dacă îţi acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci, de jur împrejur,
o privire odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei găsi destule argumente să te bucuri.
Lucrurile (încă) funcţionează. Şarpanta lumii (încă) ţine. Mai există încă oameni
întregi, tradiţii vii, întâlniri miraculoase. Trăim într-un sos toxic, dar el conţine încă
mirodenii subtile, cu efect anesteziant. Marele animal cosmic nu pare încă să ia în se
rios agitaţia noastră propagandistică, spaimele noastre apocaliptice. Se poate trăi. Se
poate trăi bine. Se poate (încă) trăi frumos”.
Multe dintre afirmaţiile lui Andrei Pleşu tind să circule şi să devină bunuri
publice. Un exemplu îl constituie o reflecţie ironică a sa referitoare la nivelul intelectual
modest al liderilor lumii: „Am mai spus-o: având de a face, de-a lungul a doi ani,
cu mai toţi liderii importanţi ai lumii, am ajuns la concluzia că mi se oferă dovada
existenţei lui Dumnezeu. Fiindcă arareori anvergura reală a acestor lideri era pe măsura
sarcinilor lor. Astfel încât am ajuns să cred că, de vreme ce, cu «administratorii» ei
de-acum, lumea pare, totuşi, să funcţioneze, meritul e al Providenţei…”
*

c

u mulţi ani în urmă, cred că era în 1982, l-am văzut pe Mircea Cărtărescu
examinând o rădaşcă. O rădaşcă – insecta aceea terifiantă pe care entomologii o
numesc lucanus cervus. O ridicase din iarbă – ne aflam într-un parc, împreună
cu mai mulţi scriitori tineri – şi o ţinea cu două degete de spate, lăsând-o să-şi mişte
cleştii în gol. Mişcarea ei somnolent-exasperată nu-l impresiona. O studia cu o cu
riozitate rece, încercând parcă să înţeleagă ce-o fi fost în mintea ei rudimentară,
ascunsă în blindajul de chitină.
Cred că aşa a examinat Mircea Cărtărescu şi mecanismul poeziei şi a înţeles
cum funcţionează. Ca poet a fost proclamat repede lider al generaţiei optzeci. Criticii
au început chiar să numească această generaţie generaţia Mircea Cărtărescu. Poetul
meu preferat din aceeaşi generaţie era Matei Vişniec. Ca reacţie, când mi-a dat o
carte de-a sa, Mircea Cărtărescu şi-a semnat astfel dedicaţia: „Mircea Cărtărescu, din
generaţia lui Matei Vişniec”. Era o ironie fină, care mi-a plăcut.
Marea surpriză pe care ne-a făcut-o acest poet delicat a fost să publice după
1989 imensul roman Orbitor, o trilogie de aproximativ 2.000 de pagini. După crite
riile de clasificare tradiţionale, Orbitor nu este altceva decât o autobiografie. Dar ce
autobiografie! Scriitorul povesteşte nu numai ce i s-a întâmplat pe vremea când era
copil şi locuia într-un bloc de pe şoseaua Ştefan cel Mare, în Bucureşti, ci şi cum s-au
agregat cu miliarde de ani în urmă atomii din care, prin complicate metamorfozări, a
apărut în cele din urmă Mircea Cărtărescu.
Coborârea în timp devine o aventură, la fel de palpitantă ca aceea istorisită de
Jules Verne în Călătorie spre centrul Pământului. Printr-un proces de anamneză, trăit
cu înfrigurare, autorul descinde în cel mai îndepărtat trecut biografic. El îşi aminteşte ce
auzea şi ce vedea în uterul matern. Îşi aminteşte, mergând şi mai departe în timp, cum
un străbunic de-al lui din partea mamei, Vasili Badislav, şi-a părăsit în 1845, împreună
cu toate rudele, satul natal din Bulgaria şi s-a stabilit în Muntenia. Îşi aminteşte, în
sfârşit, răgetele tandre ale strămoşilor săi dinainte de apariţia mamiferelor pe Pământ,
cuprinşi de febra împerecherii în mlaştinile primordiale. Dar nu este vorba doar de
scufundări în trecut, ci şi de expediţii interogative în toate direcţiile posibile: spre
extremităţile galaxiei noastre, spre lumea particulelor elementare ale materiei, spre
realitatea – revelatoare sau mistificatoare – a visului şi halucinaţiei. Întrebările pe
care le lansează scriitorul rămân fără răspuns, dar, prin însăşi anvergura lor, creează o
puternică impresie de vastitate a necunoscutului care ne înconjoară.
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Constantin Lupeanu

Nicolae Breban

¯
¯
Mircea Cartarescu

/
Andrei PLESU

*
Când l-am cunoscut pe Constantin Lupeanu, am făcut un joc de cuvinte
pe care mi-l aduc aminte și acum:
− Constantin Lupeanu, sinolog.
− Alex. Ștefănescu, tot sinolog.
− Da?!
− Da, am scris despre cărțile lui Mihai Sin!
m râs amândoi și, când mi-a strâns mâna cu căldură, mi s-a părut că suntem
prieteni dintotdeauna. Am îndrăgit-o apoi (inocent) și pe soția prietenului
meu, Mira Lupeanu, o femeie și o poetă fermecătoare (care, din nefericire,
nu mai este acum printre noi). I-am admirat pentru modul cum colaborau,
explorând cu o pasiune niciodată epuizată cultura și civilizația chineză și, în
același timp, jucându-se, cum numai oamenii inteligenți știu s-o facă.
Constantin Lupeanu m-a convins că merită să zbor cu avionul până pe
partea cealaltă a planetei, ca să văd China. Am dat curs îndemnului său și am
văzut tot ceea ce se poate vedea în imensa țară timp de două săptămâni. Apoi
însă, întors acasă, a trebuit ca tot el să-mi explice ceea ce am văzut.
Constantin Lupeanu este un talentat scriitor și un învățat (și a fost și un
diplomat strălucit, reprezentând interesele României în China și contribuind,
totodată, la o mai bună comunicare între aceste două țări atât de diferite).
În ultima vreme, reputatul sinolog are, în materie de traducere, un nou
colaborator, propriul său fiu. Ce înduioșător!

a

I

ată ce ne oferă, printre altele, Constantin Lupeanu și colaboratorul său:
versiunea românească a unui volum de versuri semnat de un poet chinez
contemporan, Jidi Majia, nemaitradus până acum în limba română. Chiar
dacă nu știu limba chineză (mai exact, vreunul din dialectele ei), știu destul
de bine „limba poezească”, pe care am învățat-o de la Nichita Stănescu și de
la alți mari poeți români. Pot spune, deci, în cunoștință de cauză, că textele
rezultate din rescrierea în limba română a poeziilor lui Jidi Majia sunt pline de
grație și delicatețe (de o „infinită delicatețe”, cum s-ar exprima Emil Brumaru).
Ca oricărui poet adevărat, lui Jidi Majia nu i se pare compromițător să fie sen
timental: „Într-o seară fermecată/ Ea mi-a spus:/ Am pierdut acul de brodat/ Vi
no repede./ Ajută-mă să-l găsesc. (Am căutat cărarea toată)/ (...)/ Într-un amurg
greu/ I-am spus:/ Ceea ce mi s-a înfipt adânc în inimă/ Nu este chiar acul tău de
brodat?”
Avem o dovadă în plus că, în lume, emoția nu s-a demodat (așa cum
pretind unii autori incapabili să producă emoție). Că, până la urmă, poezia este
emoție în esența ei, ceea ce, de altfel, îi asigură universalitatea. Chiar dacă nu
înțelegem scrierea chineză, înțelegem lacrima care se prelinge pe obrazul unui
chinez, când se află departe de iubita lui.
Să le mulțumim traducătorilor pentru că ne-au înlesnit accesul spre ceva
atât de frumos!
*

Î

n vara lui 1971, mă apropiam de vârsta de douăzeci și patru de ani și
lucram de un an la revista Tomis din Constanța. Într-o bună zi în redacție
și-a făcut apariția un necunoscut, un bărbat puternic și energic, cu o figură
de luptător în munți și cu un mod prietenesc-expeditiv de a-i trata pe cei din jur.
„El va fi – ne-a explicat redactorul-șef, Constantin Novac – noul vostru coleg de
redacție. Va scrie reportaje. Se numește Alexandru Mihalcea.”
Nou-venitul era altfel decât noi, ceilalți din redacție, care păream niște
răsfățați ai soartei și discutam la nesfârșit despre literatură sau făceam lungi
partide de râs. El venea doar la ședințe (pe parcursul cărora se plictisea) iar du
pă terminarea lor pleca grăbit, în lumea largă, de unde se întorcea cu reportaje
bine scrise, într-un stil tranșant-bărbătesc. Avea un mister, o suferință ascunsă;
puteai să-ți închipui că se rupsese cândva ceva în el și că nu voia să-și mai
amintească episodul. Noi, foarte tineri, înclinam să credem că fusese vorba de o
dragoste nefericită. Dar, în afară de această tristețe, avea și o bunătate firească,
manifestată direct și sobru. Dacă exista în redacție ceva care ne nemulțumea,
Alexandru Mihalcea intervenea pe loc și în numele nostru, cu o autoritate mora
lă care impunea respect.
A trebuit să treacă mult timp ca să aflăm că în tinerețe fusese închis pe
nedrept, din motive politice, și că, având o vitalitate ieșită din comun, încerca
să-și reconstruiască viața.
Cărțile pe care le-a publicat după căderea comunismului – Jurnal de oc
nă (1994), Dragostea interzisă (2002), Uranus−Gherla, via Salcia (2005), ... Și
m-au împins în întuneric (2012), Geopolitica terorii, în colaborare cu Marian
Moise, vol. I-II (2013) – conțin aproape toate evocări ale anilor de teroare co
munistă. Este descrisă în mod special, din mai multe perspective, experiența
proprie de deținut politic trăită în tinerețe.
Reconstituind ceea ce s-a întâmplat cu sufletul lui, în situații inimaginabile
pentru un tânăr de azi, Alexandru Mihalcea face dovada unui talent literar ieșit
din comun. Studentul arestat, încarcerat și bătut de lucrătorii Securității era de
fapt un scriitor foarte înzestrat, care în timpul maltratării suferea cumplit, dar se
și... documenta. Dacă ar fi știut asta, călăii săi ar fi intrat în panică, așa cum ar fi
reacționat dacă ar fi găsit asupra lui un aparat de filmat. Erau însă prea proști ca
să poată să înțeleagă că mintea unui scriitor este mai periculoasă decât o cameră
de luat vederi. n
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nainte de a-l cunoaște pe Adrian Săhleanu, l-am cunoscut pe tatăl său,
Victor Săhleanu (1924-1997), strălucit om de știință, originar, ca și mine,
din nordul Moldovei. Împreună cu acest om de mare valoare, medic,
biofizician, filosof, matematician, poet și eseist, autor a 60 de cărți și a peste
3.000 de articole, asociindu-ne și cu alte personalități, am participat, în perioada
în care am lucrat la revista Magazin, la numeroase întâlniri cu publicul, în toată
țara. L-am admirat pe Victor Săhleanu pentru strădania de a explica pe înțelesul
tuturor probleme științifice complicate (în condițiile în care și eu, în mod similar,
încerc de o viață întreagă să propag dragostea pentru literatură în cercuri cât mai
largi).
Nu știam că are un fiu, nu obișnuia să vorbească despre viața lui de fa
milie. Și iată că în 1999, la New York, am avut prilejul să-l cunosc − la o seară
culturală organizată de consulul român la New York, Eugen Șerbănescu, el însuși
un apreciat scriitor − pe un traducător din Eminescu cu numele Adrian Săhleanu
(pentru americani, care au de toate în țara lor, dar nu și semne diacritice: Adrian
Sahlean). L-am întrebat: „Sunteți cumva rudă cu Victor Săhleanu?” Am primit
un răspuns care m-a emoționat: „Da, sunt fiul lui.”
În acea seară, Adrian Săhleanu a citit Luceafărul lui Eminescu în română
și, în paralel, versiunea cunoscutului poem în engleza americană, realizată cu
eforturi de lungă durată, presupunând deopotrivă pasiune și spirit de sacrificiu.
Îl priveam atent pe Adrian Săhleanu în timp ce citea. Un bărbat cu chipul
frumos desenat (aducând prin ceva cu chipul lui Eminescu), iluminat de bucuria
intrării în rezonanță cu capodopera unui poet de geniu din alt secol și însuflețit
de încordarea herculeană a celui care vrea să facă imposibilul posibil. Mulți fi
losofi ai culturii și teoreticieni literari au pretins de-a lungul timpului că poezia
în general și că poezia lui Eminescu în particular sunt intraductibile. Iar Adrian
Săhleanu a spus „nu” acestui „nu” categoric și a dovedit că poate reconstitui
eminescianismul într-o limbă cu totul străină de limba română.
Nu cunosc bine limba engleză, dar ascultând Luceafărul pentru americani
conceput de Adrian Săhleanu, apoi explicațiile sale riguroase în legătură cu
această aventură psiho-lingvistică și, în continuare, comentariile celorlalți
scriitori români new-york-ezi prezenți la întâlnire am înțeles că traducătorul era
un învingător.

MIHAI EMINESCU

Constantin Noica
despre Caietele lui
Mihai Eminescu, la Sibiu (1)

a

E

nu sînt de văzut, sînt de pipăit, de absorbit prin toți porii. Pierdeți două-trei ceasuri, măcar,
să vedeți ce miracol este acolo și cum omulețul acesta a vrut să știe tot și cum a trăit sub
rușinea de a nu ști tot! Și asta e marea rușine pe care o resimțim cu toții. (...)
Așadar, am ajuns în situația de a fi mai legat de Sibiu, cu ideea mea, decît de orice
alt oraș și orice altă așezare din țara lui Eminescu. [Aplauze]. «Săracă țară de sus/ Toată
faima ți s-a dus», am spus Moldovei, și-am venit aici, în Ardealul de unde au venit toate
descălecările. Mi-am îngăduit să spun acest lucru, căci eu nu sînt ardelean. Am greșit, după
războiul dintîi, spunînd că Ardealul s-a alipit la Vechiul Regat. Vechiul Regat s-a alipit la
Ardeal! [Aplauze furtunoase!]. Știți unde am văzut asta cel mai bine? Am văzut-o întîi
prin tot ce este valabil pe arcul Carpaților, în Muntenia și poate în Moldova, am văzut oieri
ardelenești peste tot, de la Cîmpulung-Muscel pînă la Buzău, și am văzut, mai ales în cu
vinte. În cuvinte. (...) Vă cer încă o dată: dacă folosiți aceste caiete așa cum ați trece pe lîngă
capul îmbălsămat al lui Eminescu. (...) dacă le folosiți, folosiți-le cu adevărat, lăsați-vă îm
bibați de ele. Dar trebuie să acceptați un lucru, că a întîlni în versurile acestea pe Eminescu
înseamnă a vă întîlni cu conștiința dvs. cea mai bună. (...)
Din cele 44 [de caiete eminesciene, n.n.], nu sînt fotocopiate decît 15, restul fiind
microfilmate. Ceea ce cer eu Bibliotecii Astra este să transforme microfilmele în film de
formatul caietelor” (pp.76-77).
*
Nu voi reda, aici și acum, conferința lui Noica, în toată întinderea și desfășurarea
ei, cu logica, argumentația, tonalitățile, uluirile, emoțiile, umoarea, entuziasmul, cârcote
lile, ironia subțire, parantezele, persuasiunea sau înflăcărarea oratorului aflat în fața unui
public empatic și vibrant. De altfel, conferința a fost publicată în volum1 – din care am citat
anterior și voi cita în continuare. Ci voi încerca să identific nucleele centrale ale discursului
noician – obsesie și temă vechi, deopotrivă, de peste 20 de ani. Și tocmai pentru că erau
vechi: și obsesia și îndărătnicia în a vedea xerografiate caietele eminesciene, multe din
argumente se repetă de la o încercare la alta. Și cel mai bine se vede acest efort sisific în
primul capitol, Pledoaria pentru facsimilare (pp. 11-106), al volumului despre care vor
besc – Introducere la miracolul eminescian.
Înainte, însă, de a intra în miezul pledoariei lui Constantin Noica, susținută la Bi
blioteca Astra în 15 ianuarie 1980, să fac două precizări. Să spun, întâi, că, în presa locală
(Tribuna Sibiului, Transilvania), evenimentul cultural a avut un bun și neașteptat ecou,
deși țara era în miezul unor importante evenimente politice: al doilea congres al Frontului
Unității Socialiste (!), în așteptarea căruia, în luna ianuarie, se țineau conferințe județene,
relatate pe larg în ziare, plus cronicile „întrecerilor socialiste” care umpleau paginile, plus
„Săptămâna mecanizatorului” (!), plus „vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în municipiul
Brașov”, toate cu heirupismul și cu ecourile intrinseci. Cu toate acestea, s-a găsit spațiu
tipografic pentru a informa publicul, atât în avanpremieră, cât și după, despre conferința
Eminescu – omul deplin al culturii românești susținută de Constantin Noica, plus un inter
viu cu acesta din urmă, plus o însemnare despre Expoziția omagială de documente Mihai
Eminescu ș.a. De asemenea, revista Transilvania a publicat aproape lună de lună, în anii
1980 şi 1981, articole despre stadiul cercetării ori traducerii notelor germane din caietele
eminesciene, aparținându-le lui Constantin Noica şi altor colaboratori.
În al doilea rând, să precizez că, despre necesitatea facsimilării caietelor eminesci
ene – cu efecte benefice în cultură și-n formația tinerilor, Noica a vorbit și-a scris mult și
bine, vreme de aproape 12 ani, așa încât subiectul îi era oratorului cunoscut și arhicunoscut
– de aici inerentele reluări (din cărți, articole, rapoarte, jalbe, alte conferințe). Dar atunci,
cred că puțini cunoșteau amploarea acestor intervenții și avataruri, dramatica luptă a
filosofului cu morile de vânt. Și, cel mai bine se vede aceasta (și eu am luat cunoștință de
întregul efort sisific din această sursă, după 1990) în cartea mai sus pomenită, care adună
tot ce-a spus și a scris Noica despre Eminescu. Discursul lui Constantin Noica de la Sibiu
(ca de altfel și cel de la Muzeul Pogor din Iași, din 1977, și din alte instituții), are trei mari
părți: prima vizează istoricul cercetării și valorificării caietelor eminesciene, după ce-au
fost depozitate, încă din 1883, în două lăzi de Ioan Slavici (în casa căruia locuia Mihai
Eminescu când s-a declanșat boala), lăzi duse de acesta la Titu Maiorescu. Vorbitorul trece
în revistă meritele cercetătorilor care au studiat documentele din „lada a doua” (depusă, ca
și prima, la Biblioteca Academiei în 1902, ladă care conținea cele 44 de caiete-manuscris
ale lui Mihai Eminescu) din 1904 până în 1967 – moment în care, la nici trei ani de la
eliberarea din închisoare (1958-1964), el însuşi face cunoștință cu caietele eminesciene. E
vorba de contribuțiile lui Ioan Scurtu, Nicolae Iorga, G. Călinescu, Perpessicius. n
1 Constantin Noica, Introducere la miracolul eminescian, ediție îngrijită de Marin Diaconu și
Gabriel Liiceanu, București, Humanitas, 1992. Este ediția din care citez, cu menționarea paginilor
citate în text. În redarea conferinței de la Sibiu, aduc puține completări, luate din casetele proprii,
adăugiri legate, mai ales, de atmosfera evenimentului: aplauze, etc. De asemenea, păstrez ortografia
discursului, valabilă în vreme.
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vorba de conferința privind Caietele lui Mihai Eminescu ținută de Noica
la Biblioteca județeană Astra din Sibiu la 15 ianuarie 1980. Început la
ora 18, evenimentul s-a încheiat târziu, după ora 21. Sala era arhiplină,
inclusiv la balcon – spațiu nepregătit pentru vizitatori, dar amenajat ad-hoc,
pentru că avea o acustică foarte bună, ca, de altfel, întreaga sală de festivități
a Asociațiunii Astra, devenită, de prin 1950, „sală de lectură” a Bibliotecii
județene (sau raionale, după caz). Îndoctrinată și restrictivă, conducerea in
stituției (a cărei opresiune am simțit-o și eu din plin, vreme de 14 ani) se
abătea arareori de la așa-zisul principiu conform căruia „cartea nu râde, cântă
și dansează”, ne-scoțând această sală din „circuitul lecturii” și ne-redând-o
intențiilor originare. Totuși, se mai țineau (rar) și evenimente culturale: con
ferințe, lansări de carte, nu numai virulente ședințe de partid. Îmi amintesc
de atari evenimente culturale: conferința poetului Ioan Alexandru, aniver
sările Astrei, dezbaterea cu Brigada cultural-științifică Magazin. Până-n 1993,
încăperea era foarte friguroasă, mereu neîncălzită. Acum, în anii din urmă,
această frumoasă sală are numai destinația dată de întemeietori: serbări școlare,
spectacole de teatru, recitaluri, concerte camerale și alte evenimente culturale.
Așadar, în sala aceea rece, neîncălzită, în 15 ianuarie 1980, lume-lu
me: de la oficialii culturnici și politruci la profesorimea sibiană, de la gaze
tari și oameni de cultură la medici, tineret și pensionari; elevii, pe margini,
în picioare... Pe scenă (devenită de ani de zile depozit „de mână” pentru
periodice și adăpost pentru porumbei), în fața cortinei de catifea roșie, o
masă la care s-au așezat Constantin Noica și șeful serviciului de lectură
Aurel Cotu („subdirectorul” – cum îl pomenește undeva, în discursul său,
vorbitorul) –, cel care s-a zbătut eroic – și nu e un cuvânt fără acoperire – ca
această conferință să aibă loc – la cei 130 de ani de la nașterea poetului Mihai
Eminescu – și, mai ales, să aibă loc donația celor 15 caiete eminesciene pe
care Noica reuşise să le fotocopieze.
„M-am întors la Sibiu” – declară Noica (după ce a făcut istoricul bă
tăliei purtate cu diverși oficiali de rang național pentru fotocopierea caietelor
eminesciene, 44 în total, din 1967 până în 1979, inițiative fără succes, mereu
zădărnicite de câte un Mister Nobody). Și continuă: „și prietenul în casa
căruia lăsasem manuscrisele, mi-a spus: «Nu ți le restitui». Prietenul se nu
mește Aurel Cioran [Aplauze!]. Este fratele marelui scriitor tradus în 10-15
limbi, pe care noi nu-l publicăm încă [Aplauze îndelungi]. Iar dacă veți vroi
vreodată să scrieți că donația e de la mine, veți face un fals. Donația este de
la Aurel Cioran. Lui îi datorați faptul că pune la dispoziția publicului sibian,
pentru prima dată, scrisul lui Eminescu. Cel mult, dacă veți voi să spuneți:
Donația Aurel Cioran și Constantin Noica.
Așadar, am întâmpinat refuzul unui prieten. I-am spus: «Dar sînt
manuscrisele mele!» Mi-a spus: «Nu sunt ale tale! Și n-ai să le duci la Bu
curești, fiindcă bucureștenii sunt netrebnici, și se află în treabă, și nu fac
treabă. Ai să le lași aici și le duc la Astra și la Astra ai să obții condițiile pe
care le vrei». Și am venit cu Aurel Cioran aici, la Astra și am întîmpinat
înțelegerea pe care am întîmpinat-o. Să mă iertați. Fiind pățit, și de rândul
acesta, nu am îndoieli, dar pun condiții. De la început am spus directorului și
subdirectorului că donația este limitată la timp: pînă la 30 decembrie 1980.
Deci, grăbiți-vă anul acesta să vedeți manuscrisele lui Eminescu, fiindcă s-ar
putea să fiu în situația, împreună cu prietenul meu, de a retrage donația dacă
nu veți facsimila în continuare. Însă condițiile nu se limitează la atîta. Am mai
pus o condiție: ca manuscrisele să fie arătate, [accentuarea vorbitorului], nu
puse în vitrină. (...) Să nu vă speriați că se degradează. Vom xerografia altele
(...), vom xerografia din nou (...), dar întîlniți-vă cu Eminescu. Și nu așa, cu
Eminescu de la cafenea, sau cu Eminescu din redacția Timpul. Manuscrisele
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versiunea lui Vasko (Vasile) Popa (29 iunie 1922, Grebenaț – 5 ianuarie
1991, Belgrad) față de heirupismul zgomotos, față de fetișizarea valorilor
poetice românești și sârbești s-a manifestat într-un liber consimțit și
conștient act poetic a cărui rațiune era, pe de o parte, respingerea maniheismului
ideologic și a improvizațiilor impuse de dogmatism și, pe de altă parte, promo
varea sincronică a arhetipurilor specifice poeziei universale, fapt care l-a propulsat
în prima linie a modernismului european.
Paradigma astfel conturată, paradigmă orientată spre un imaginar „utopic”
și „ambiguu”, şi-a găsit „sensuri[le] în nonsensuri” şi a zdruncinat din temelii
legitimitatea unor valori cantonate, din păcate, în construcții livresc-provinciale,
ilustrând perfect necesitatea înnoirii registrului poetic românesc din Serbia. Foa
mea de lirism („Sosii de la drum/ Prăfuit și flămând/ Și-nsetat de o altă lume”,
Hilandar), mult timp estompată de lirozofii proletcultismului, a provocat în ființa
poetului mutații profunde. Motivele sale poetico-ezoterice, ideatice și simbolice
– lupul, pasărea, piatra, osul, jocul, apa, sfera, cercul, roata, focul, ușa, cutia,
glasul, cuvântul etc. – au întemeiat viitorul limbaj al literaturii românești din
ex-Iugoslavia. Din această perspectivă, el apare ca un alchimist descătușat de
orice complex prozodic care poate să transfigureze văzutul în nevăzut, nimicul
în magnific, dar şi să evidenţieze ascunsul existențial, inefabil, misterul din
„cuvintele lui/ mai frumoase decât lumea” (Moștenirea cititorului în stele), în
care el, creatorul (ne amintim de Portretul lui Nichita: „Eu nu sunt decât/ o pată
de sânge/ care vorbește”), este „un strop de sânge într-un colț de cer” (Intrusul).
Apariția, în 1953, a volumului Kora/Scoarța (Novo pokolenje, Belgrad),
balansând între ludic și ficțional, a stârnit reacții contradictorii. Desigur, multor
activiști culturali ai vremii (cărora poetul le dă subtil replica: „Sătui demolatorii
nu știu/ Ce clădesc versurile de deasupra lor”) nu le-a convenit decizia poetului
român de a scrie în limba sârbă. De aici, acuzațiile că „experimentalismul” său ar
fi fost reacționar, anarhic, tezist, superficial. Controversa produsă de acest volum
de debut nu a condus însă la anihilarea publică a autorului, ci, din contră, la
fixarea definitivă a imaginii sale de scriitor de excepție în literatura lumii.
Revoluția vaskopopiană a însemnat, dincolo de disensiuni și polemici, și
că poetul a știut să-şi impună, categoric, propria hermeneutică. Volumul Câm
pia neodihnei, apărut în limba română la Editura Libertatea (Panciova, 1964),
probează virtuțile sale de demiurg întru cuvânt. La începutul cărții, autorul
declară: „Nu vrei să-ți rămână cuvintele doar nume și pronume ale lucrurilor.
Umbre inventate ale obiectelor. Tu vrei să-ți fie vorbele lucruri și numai creație.
De altfel, așa te și comporți cu ele. Ștergi, ștergi totul pe lume, până ce rămâi sin
gur cu cuvintele. Și atunci ele nu mai știu unde s-o ia. Sunt constrânse a deveni
totul. Totul pe lume. Toate lucrurile. Tu ești atunci dumnezeul lor: căci nici tu,
atunci, nu mai ai încotro”.
Concentrate într-un infrareal exploziv, versurile facilitează pătrunderea în
câmpurile estetice ale unei iconoclastii care vizează ființa (în declin iluzoriu!) și
creația care implică extaz şi conștientizare a rostului poeziei. Interesul poetului
se îndreaptă cu precădere către „fiorul galvanic” (Baudelaire) al unui discurs
inovativ orientat – firesc rațional, tensional și pieziș – spre un stil lapidar, uşor
recognoscibil: „Fără cap fără membre/ Ea apare/ Dintr-un emoționant puls al
hazardului/ Ea se mișcă/ Cu pasul desfrânat al timpului/ Cuprinde totul/ În
pătimașa-i/ Lăuntrica îmbrățișare// Trup alb neted inocent/ Ea râde din sprânceana
lunii” (Piatra). Un regim auster, transcendând imaginația, este revendicat în
meditații care accentuează sentimentul unui miracol și, deopotrivă, pe acela al
ieșirii din abis: „Afară din infinitul meu împrejmuit de ziduri/ Din hora stelară
întinsă în jurul inimii mele/ Din înghițitura mea de soare// Afară din marea stranie
a sângelui meu/ Din fluxul din refluxul meu/ Afară din tăcerea mea terestră//
Afară am spus afară…” (Să-mi dai zdrențele înapoi, IV).
Pentru Jorge Luis Borges, „să scrii un poem înseamnă să încerci o magie
măruntă. Instrumentul acestei magii, limbajul, e foarte misterios. Nu știm nimic
despre originea lui. Știm doar că se ramifică în idiomuri și că fiecare dintre
ele constă într-un nesfârșit și schimbător vocabular și într-un număr nesfârșit
de posibilități sintactice.” Privită din acest punct de vedere, sintaxa poeziei lui
Vasko Popa corespunde unui limbaj nonlinear, generator de viziuni reductibil
existențiale. Alter ego-ul lui poetic validează potențialitatea unui „imanent mira
col al limbajului” capabil să dedogmatizeze codurile lirice: „Adună-ți trăsnetele/
Clocite sub inima noastră// Dar voi de ce nu cultivați singuri/ Tinerele ecouri ale
cuvintelor mele// Adună-le/ Ne vor sfâșia și pe noi/ Și pe tine țăndări ne vor face//
Dar de ce să nu le-ncălecați pe coadă/ Intrând în zbor în inima mea” (Cuibul de
cuc). n

Inima
pietrei
S-au jucat cu piatra
Piatra ca oricare piatră
S-a jucat cu ei ca și când
n-ar fi avut inimă
S-au supărat pe piatră
Au spart-o în iarbă
Buimăciți i-au descoperit
inima
Au deschis inima pietrei
În inimă, un șarpe
Ghem adormit fără vise
Au deșteptat șarpele
Șarpele a țâșnit în sus
Au fugit departe
Priveau de departe
Șarpele s-a-ncolăcit în jurul
orizontului
L-a-nghițit ca pe-un ou
S-au întors la locul de joacă
Nicăieri nici șarpe nici iarbă nici
bucăți din piatră
Nicăieri nimic de jur împrejur
S-au privit și-au zâmbit
Și-au făcut cu ochiul unul altuia

Poveste despre
o poveste
A fost odată o poveste
Se isprăvea
Înainte de-a începe
Şi-ncepea
După ce se isprăvea
Eroii ei intrau în ea
După moarte
Şi ieşeau din ea
Înainte de-a se naşte
Eroii ei vorbeau
Despre o ţară despre un cer
Vorbeau de toate
De-un singur lucru nu vorbeau
Un lucru pe care nici măcar ei
nu-l ştiau
Acela că nu sunt decât eroi din poveste
Dintr-o poveste care se isprăvea
Înainte de-a începe
Şi-ncepea
După ce se isprăvea

Sub semnul
lupilor
La bariera oraşului
Au fost găsiţi înjunghiaţi caii
Înhămaţi la o căruţă goală
Iar în dudul de lângă drum
Un negustor prefăcut într-o oaie albă
O noapte întreagă lupii au jucat
În jurul pomului amirosind a carne
de om
Tu te-ai fi-nţeles de minune
Cu-aceşti codaţi dansatori
Îmi spune bunica
Mă holbez la colţii ei de lup
Şi mă străduiesc să dezleg înţelesul
râsului ei
Alerg în grădina din spatele casei
Mă urc în părul troienit
Şi-nvăţ să urlu aidoma lupilor

Ecouri împietrite
Au fost odată o sumedenie de ecouri
În slujba unei voci
Bolţi îi înălţară
Se dărâmară bolţile
Fuseseră strâmbe
Propria lor pulbere le-acoperise
Părăsiră această primejdioasă slujbă
Împietriseră de foame
Zburară împietrite
Să găsească să sfâşie gura
Din care ţâşnise vocea
Zburaseră cine ştie cât
Şi nu văzuseră oarbe
Că zboară tocmai pe muchia gurii
Pe care o căutau
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		 D.R. Popescu şi
					Calendarele sale
C O R N E L
los nu vrea/ Să ne-o ia?/ Moartea, moartea,/ Se
cheamă ea”) şi, în oglindă, cu o dată – 11 iulie
1980: „Bărbat de patruzeci şi cinci de ani/ Cu o
uşoară chelie în vârful capului/ Şi cu un început
superficial de burtă/ Funcţionar/ Iubitor de fotbal
şi de şah/ Caut trei flori de măcieş/ Pierdute în va
gonul personalului 402/ Plecat acum patru mii de
ani/ Din cetatea eternă a iepurilor albi”.
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ivina comedie oltenească se intitulează eseul
consacrat lui Marin Sorescu. Este numai des
pre Marin Sorescu sau despre un fel de a în
ţelege literatura? Poezia? Felul de a trăi scrierea?
„Ani la rând, o copleşitoare energie l-a propulsat pe
Marin Sorescu spre o perpetuă înnoire – rămânând,
paradoxal, cel din primele sale cărţi. Înnoire – sau o
veşnică şi inepuizabilă căutare de noi teme, de noi
spaţii: teatrul parabolic, mitologic, istoric, farmecul
discret al ţărănimii – în La Lilieci, unde între iarbă
şi vânt, frunze, meri, peri, cai, oi, oameni şi locuri,
plante şi dobitoace există o frăţie originară, unde
iubiri şi instincte deşucheate pun în mişcare ma
şinăria spirituală a acestor olteni năzdrăvani, ade
vărate zeităţi ale şiretlicului şi candorii”.
Uneori poetul admirat e aşezat, precum
Petre Stoica, într-o geografie a literaturii: „Petre
Stoica nu ne dă răspunsuri precise niciodată, ca acei
fabulişti pentru coafeze sau ca dizidenţii de salon,
îmbărbătaţi de aplauze pentru nulificienţa lor. Cu
paporniţa la purtător, fără să-şi linguşească cititorii,
oferindu-le poante şi şopârle, străluciri lingvistice
de gheaţă, Petre Stoica îşi vede, aproape invizibil,
de propriul său drum, mai poposind pre la Reşiţa,
mai dând o fugă în propria sa copilărie, din regatul
cuprins între Timişoara şi Jimbolia, copleşit de zilele
ce vin în urma lui fără încă să-l întunece cu alaiul lor
multicolor”.
omplexul Ofeliei e un volum care începe cu
un studiu despre lumea... shakespeariană. Sau
despre lumea eminesciană. „Rândurile noastre
despre Ofelia s-au dorit a fi un exerciţiu de înţelegere
a unui personaj atât de diafan şi atât de crud! Crud,
mai ales cu sine, din delicateţe!... Am fost tentaţi
să vedem în Ofelia întruchiparea îngerului şi a
demonului... În poema lui Eminescu am fost tentaţi
să vedem destinul Ofeliei... Dar ne-a fost teamă
să ducem acest gând până la capăt! Ofelia plăteşte
cu propria moarte jocul în care a intrat împinsă
de Polonius – să-l trădeze pe prinţul Hamlet! Era
prea tânără să înţeleagă ce e iubirea?” Capitolul al
doilea se intitulează Tăierea urechilor: „Când spun
«urechile noastre» mă gândesc la Shakespeare, Sa
doveanu, Blaga, Arghezi şi la încă un şir de bărbaţi
care cu urechile lor divine au avut darul şi harul să
audă şi să înţeleagă foşgăiala stelelor şi a gândurilor
şi visele oamenilor”.
D.R. Popescu se află mereu „în preajma poe
ziei”. Ion Cocora îşi aminteşte în Viaţa Românească,
nr. 11-12/2020, de Dumitru Radu Popescu. Şi, în
deschiderea amplului său studiu, poetul Cocora
scrie: „Într-un interviu acordat lui Ilarie Hinoveanu,
revista Ramuri, decembrie 1971, mărturiseşte că
«a debutat»: «În anul 1953, în ziarul Crişana din
Oradea. În acelaşi număr am debutat cu o poezie,
pe care am semnat-o şi cu o proză, scrisă împreună
cu Mircea Bradu, dar pe aceasta a semnat-o doar
el, aceasta fiind, evident, opera redacţiei, ca să
aibă doi tineri condeieri în pagina culturală. (...)
Însă debutul într-o revistă literară l-am realizat în
Steaua, în 1954, cu o schiţă care este şi în Fuga,
primul meu volum apărut în 1957 la ESPLA. Pe
atunci, la Steaua, A.E. Baconski era redactor-şef,
Cornel Regman conducea secţia de proză, iar Aurel
Gurghianu pe cea de poezie. E drept, la redacţie am
dus şi poezii. Dar Cornel Regman mi-a spus că sunt
mai bun prozator»”.
A renunţat D.R. Popescu la poezie? Sau a
rămas doar la calendarele necesare scriitorului? n
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upă ce creatorul D.R. Popescu „ratează de
miurgia”, scriitorul inaugurează o vastă tragi
comedie a recuperării adevărurilor. Intrarea în
cotidian, dar şi în labirint – ce altceva este ciclul
F – relativizează însă adevărurile; profundul scep
ticism al scriitorului e rodul experienţelor sale de
tânăr scriitor. Ieşirea dintre vârstele tinere e urmată
de o explozie a fertilităţii labirintului. Ciclul Viaţa
şi opera lui Tiron B. reface legătura cu opera de
tinereţe. Reface legătura şi prin poezie: aşa că în
1982 va publica volumul de versuri Câinele de fos
for, care se deschide cu poezia (program?) Calendar:
„Mai puţin mă interesează ce-a făcut Dumnezeu în
prima zi/ Şi-ar putea spune că deloc, ce-a făcut în
a doua./ Ei, acolo, un univers surdo-mut,/ Nu-mi
încarc memoria nici cu faptele din ziua a treia/ Ca
să nu mai vorbesc de-a patra/ Şi de-a cincea./ Ci,
acolo, nişte zări şi nişte obiecte din lut/ Câteva sute
de păsări şi un mamut!/ Tot acest calendar n-ar fi
avut nici o noimă/ Tot acest inventar n-ar fi avut nici
o noimă/ Dacă în ziua şasea nu i-ar fi trecut prin cap
să-l facă pe om./ Ei, după această ispravă/ Mai stăm
de vorbă/ în glorioasa dumbravă”.
um arată scriitorul, ce înseamnă măreţia lite
ratului? Flori şi frunze arată semnele gloriei:
„Bucuraţi-vă frunze de dragavei/ Şi voi – flori
de ceapă!/ Fără lumina ochilor mei/ Gloria voastră
n-ar fi putut nicicând să înceapă!” Un Maculator
ţine de „ironia scrisului”: „Dintr-un nor alburiu,
Dumnezeu se uita la mine/ Îi plăcea cum vopsesc
cu o pensulă, în albastru/ Cerul, pe un maculator./
Eu nu l-am zărit./ Dar poate că privirea lui/ Mi-a
aurit stelele/ Din cerul albastru, de pe maculator./
Oricum/ O schimbare chimică în structura culorilor/
S-a petrecut.” Memorie e poezia care deconspiră
intenţiile poetului. Amintirea (memoria) scriitorului
va dura, fiindcă e: „Ca un/ Câine de fosfor/ Ce-şi
caută/ În noapte/ Părul”. Memorabilă e şi definiţia
confraţilor din Poeţii: „Unul şi-a băut banii/ Luaţi
cu împrumut ca să-şi pună dinţii căzuţi/ (...)/ Unul
mănâncă icre negre/ Şi protestează că nu sunt pe
piaţă/ Destule piei de crocodil/ Pentru pantofii
oamenilor muncii/ (...)/ Altul/ Şi altul şi altul/ Fiinţe
de carne/ Din lut/ Urzesc/ Eternitatea noastră”. Mai
sunt câteva poezii „emblematice” despre moarte,
ca Yorick: „O vază pentru viorele şi tufănici./ Cu
un bec de 90, o veioză/ Pentru nopţile mari şi
mici./ Pentru trabucuri, o scrumieră./ Doar mâine
poimâine începe o nouă eră./ Ţeasta lui Yorick, o
roză a vânturilor/ Mai poate fi, sau chiar un cuib
de păsărici”. Iar volumul se încheie cu un motto
(„Care-i bogăţia noastră,/ Sigură, ca o peruzea şi/
Care ne-acoperă ca o testemea/ Pe care nici un tică

criitorul e, după 1990, în altă lume – are alt
calendar – şi îşi rescrie prozele de odinioară.
Marile sale proze: Leul albastru, F, Vână
toarea regală. Între romanele pe care D.R. Po
pescu le publică după 1990 (sau după 2000?) un
rol important îl are Falca lui Cain. Ce mai poate
înghite Cain? Falca lui Cain? Falca lui Cain care
devorează literatura care s-a bucurat odinioară de
preţuire. În partea a II-a a romanului, un poem:
Calendarul nebunilor, care continuă formula ro
manescă... inaugurată după 1990. Un timp al de
construcţiei: „Lapinski ştia cine este? s-a între
bat Augustin Varză (procurorul, n.n.) hăt în clipa
când a descoperit în atelierul profesorului de
desen un caiet de versuri... Pe coperta albă scria
cu tuş: Calendarul nebunilor. Începând de la 1
ianuarie anul 2000, data-ziua sfântul-nebun sau
nebuna sfântă, domnitorul, hoţul, criminalul şi
inocentul... Putea fi vreo legătură între ce se afla
scris... în versuri şi faptele lui Lohinsky, ce l-ar fi
pus pe asasin să apese pe trăgaci?” „Adică fusese
ucis un poet, un geniu, se întreba procurorul Var
ză.” E autorul noului calendar, Calendarul nebu
nilor, un poet de geniu? Sau creatori de geniu au
rămas eroii lui Dumitru Radu Popescu, poeţii de
altădată?
D.R. Popescu îi reciteşte mereu pe poeţii
din generaţia sa, „de lângă el” şi scrie despre ei cu
infinită admiraţie. Îi integrează într-un scenariu: el,
poetul, e viu, îşi trăieşte poezia. Iată-l pe Nichita
Stănescu: „Plecat la marea vânătoare de lei, la vâ
nare de vânt, prietenul lui Enkidu, Nichita, căzuse
de pe cal, «Cum ştiţi cu toţii, căzusem de pe cal».
Prin tunelul oranj, mai departe, mai departe, mai
încet, tot mai încet, cu spăimântătoare viteză tre
când, mai apoi, prin tunelul oranj spre ţărmul de
vis, spre tărâmul cu lei, spre locul visat şi de Bă
trânul ce-şi aducea aminte pe mare că împuşcase
lei, visând şi bătrânul ce împuşcase lei, prietenul
lui Enkidu se afla în Căutarea tonului vrând să
dea nume faptelor lumii, vrând să întemeieze ceva
înainte de a pleca şi întemeind, numind lumea în
drumul ce-l aştepta... «Înger?» se întreabă şi tot
el răspunde. «Nu e bine înger.» Parcă toate s-au
spus. A fi sau a nu fi – şi această întrebare s-a pus.
Totuşi, înainte de a pleca, Nichita găseşte ceva al
său, tristeţea sa aude viitorul!...”
imeni n-a scris „mai frumos” despre Victor
Felea, poet, dar mai ales critic literar de
seamă al generaţiei D.R.P.: „Simplitatea
versurilor lui Victor Felea vine într-o perfectă
opoziţie cu îngâmfarea acelor versuri ce se um
flă în pene şi nu au ce spune, provinciale prin ve
hemenţa cu care-şi reclamă şi proclamă gloria.
Între timp, Felea rămâne în toate un om aproape
bătrân – scriitor şi slujbaş uşor năucit, mic şi fără
importanţă, cvasilatent, cvasiabsent, preocupat de
câteva gânduri prozaice, dar şi de câteva utopii şi
speranţe...”

U N G U R E A N U

g

abriel Chifu este, aşa cum s-a spus, un poet intergeneraționist, de
tranziție de la neomodernism la postmodernism. Întoarcerea la ac
cidentul cotidian, subiectiv, la narativitatea deconstruită, la istoria
interioară este prezentă în noua sa carte – O viață. Pagini dintr-o epopee
efemeră, cu explicația: stări, tablouri, însemnări, firimituri epice, psalmi,
viziuni (Editura Junimea, Iași, 2020). Titlul însuşi, lucru care este vizibil,
asociază termeni aparent contradictorii precum epopee și efemeritate,
psalmi și firimituri, viziuni și însemnări.
Această pendulare între solemnitate și smerenie, între tot și nimic,
această căutare între sacralitate și cotidianul profan exprimă, în viziunea
poetului, tocmai imposibilitatea de a descifra sensul insidios al existenței:
„Viața e o scriere pe apă,/ totul trece, totul dispare./ Făpturi, întâmplări, lo
curi,/ bătăile inimii,/ durere, reverii, lupte,/ strălucirea lunii pe obrazul tău,/
toate se pierd, se șterg,/ ajung într-o colosală mașină de tocat abstractă/
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care le mistuie,/ care le preschimbă în praf stelar,/ în nimic.// Trebuie,
trebuie să poată fi salvate cumva/ toate acestea,/ trebuie să existe un seif/
unde ele se depun, se imprimă, se păstrează.// Creierul lui Dumnezeu/ e
seiful,/ iar poemul acesta e parte din el” (Scriere pe apă).
Printre imponderabilele acestei lumi, în care ființa rătăcește lipsită
de certitudini, cele mai de neînțeles sunt reperele temporare: „Ce am trăit
seamănă cu o carte scrisă/ într-o limbă uitată./ Nimeni nu o mai poate citi/
și nu există dicționare/ cu care să fie tradusă” (O carte scrisă într-o limbă
uitată).
O soluție salvatoare există totuși. Ea constă în întoarcerea în eter
nitatea și ingenuitatea amintirilor („un puști în pantaloni scurți/ iese din
trupul meu”), în iubire, precum și în plonjarea în paradisul magiei. Dar,
mai ales, în efortul poetului de a accede la o formă de desăvârșire morală,
înnoind lumea și pierzându-se în celălalt: „Iar universul atunci, da, altă
noimă are,/ alt cer, și alte stele, și alt soare”.
Poetul caută substanța și sensul vieții, pe care nu le poate con
cretiza, căutare evanescentă însoţită de scepticism. Totodată, este conști
ent că în natura omului coexistă binele și răul: „E-n trupul meu eroarea,
sunt slab, aproximativ,/ suferind, efemer, muritor,/ dar găzduiesc în mine
o comoară/ fără pereche,/ emoțiile” (Emoțiile).
Retrospecțiile (cele către copilărie, în special) fac parte din cate
goria certitudinilor, a bunurilor câștigate pentru totdeauna. Întoarcerea în
orizontul începuturilor naşte nostalgie şi cere terapie sufletească, poetul
restaurând un imaginar magic, specific copiilor. Textele sunt alegorice,
ușor fabulistice, alcătuite cu schepsis: într-un om sunt mai mulți oameni
care se desprind treptat și dispar, viața așază în fața fiecărui ins drumuri
care merg în toate direcțiile, câteodată opuse sau în cerc, există un munte,
o ascensiune interioară care duce la cer, totul pare iluzoriu, copilăria este
refugiul bătrâneții. Printr-o confuzie între real și imaginar, limita dă naș
tere unei învieri.
Sub înfățișarea exterioară a lucrurilor se ascund, de fapt, ideile,
sentimentele poetului. Nimic nu este ceea ce este, căci stările poetului
deformează lumea din jur: „În dimineața asta cerul e sumbru/ și pus sub
lacăte ruginite, grele, fără cheie./ Parcă tot ce era în inima mea,/ anxi
etatea, coșmarurile,/ peste noapte, a răzbătut afară/ și s-a mutat bizar pe
boltă.// (…)/ Da, în dimineața asta, adâncul inimii/ se zărește sus, pe bol
tă./ Disperarea mea colorează cerul” (În dimineața asta. Un tablou). De
altfel, frecvent citim printre rânduri subtile corespondențe și jocuri me
tamorfice. Gândirea nu cunoaște obstacole, nici în spațiu, nici în timp;
în efemer și în etern, nostalgia copilăriei, apartenența la sacru, dar și ză
dărnicia se reunesc.
Gabriel Chifu a avut curajul să închidă într-un volum de poeme
ceea ce este de nedefinit: o viață. Este o carte nesfârșită, ar spune Borges,
holografică, despre implacabilele transformări ale timpului, despre spe
ranțe și deziluzii, despre viața interioară, o spovedanie lirică, adevărată și
închipuită, asumându-și arta unui personaj evocat: „«Lumea nu e cum e,
ci cum o povestești» (…) Da, el muta lumea în cuvintele sale și-i dezvăluia
alt chip, cel cuvenit, găsindu-i tâlcul” (Lumea povestită de Nelu). n
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ntredeschideri se intitulează
antologia lirică a Monicăi Pil
lat, apărută la editura Baroque
Books & Arts, care acoperă nu mai
puţin de jumătate de veac, 1970-2019,
şi care conţine poate tot ce a realizat
poeta mai important.
Anglistă reputată, profesor
universitar, provenind dintr-o familie
care reprezintă un veritabil blazon
naţional, Monica Pillat şi-a făcut toc
mai din memoria familiei ei un ţel în
viaţă. A ştiut să recupereze fiecare de
taliu şi l-a fixat ireproşabil într-o di
ademă a evocării. Spunând acestea nu
o laud, întrucât ea nici nu are nevoie
de laudele mele sau de ale altcuiva;
vreau doar să subliniez faptul că arta,
literatura, poezia sunt cu atât mai
bine slujite cu cât nu vizează un scop
egoist, triumful propriei persoane, ci
au în vedere o perspectivă mult mai
largă. Altfel spus, Monica Pillat nu
ar fi poeta pe care o ştim dacă şi-ar
fi ignorat, bunăoară, familia: mama,
tatăl, mătuşa – Cornelia, Dinu, Pia.
Valoarea operei ar fi pălit iar ea, în
mod sigur, nu s-ar fi simţit deloc bine.
Monica Pillat a scris ca să dăruiască,
crezând până la capăt în comunicarea
ca dar. Eu aşa am văzut şi văd litera
tura ei. De la unul din primele vo
lume, Imaginaţia ecoului, apărut la
începutul anilor optzeci, volum pe
care mi l-a dăruit, îmi amintesc, într-o
vară, şi până la alt volum la o vârstă
mai înaintată, Dor de rai, scriitoarea
a parcurs numeroase etape, dar nu
s-a îndepărtat de propria esenţă. Ea
face parte dintre acele persoane care
nu sunt ceea ce devin, ci devin ceea
ce sunt. Cu alte cuvinte, te-ai născut
cu un talant pe care-l poţi îmbogăţi,
dar în niciun caz modifica. Acesta-i
principiul de la care nu a abdicat şi în
niciun chip nu ar abdica.
Cine citeşte aceste rânduri
poate crede că sunt un admirator ne
condiţionat al poetei. Datorită faptu
lui că ne cunoaştem de multă vreme,
fiindu-i odinioară student, oamenii
îşi închipuie că ofer astfel o formă
de recunoştinţă. Nici pomeneală! Pot
să fiu foarte bine şi un critic nemilos
şi să sancţionez bunăoară o anemie
a versurilor ei. Altfel spus, Monica
Pillat este prea graţioasă, prea suavă,
prea delicată. Ajunge astfel până în
punctul în care se dematerializează
şi, pur şi simplu, rămânem cu foaia
albă în faţă, nu mai avem ce citi. Din
punct de vedere spiritual, biruinţa ei
este deplină. Din punct de vedere li
terar, nu e aşa. Aici se vede un defect
clar pe care de-a lungul timpului nu a
ştiut să-l îndrepte. Dar poate nici nu a
interesat-o corecţia aceasta, deoarece,
de remarcat, Monica Pillat nu e un au
tor perfecţionist. Ea, cum am spus, e
egală cu ea însăşi de la debut până la
sfârşit. A simţit pesemne nevoia să

D A N
S T A N C A
realizeze această antologie deoarece a
vrut să pună în evidenţă tocmai ceea ce
am afirmat mai sus. Eu sunt aceea care
sunt şi nicidecum ce vreţi să vedeţi voi
în mine. Eu nu m-am schimbat şi nici nu
mai am timp de vreo schimbare. Nu am
făcut şi nu fac parte din rândul scriitorilor
care, ţinând morţiş să aibă succes, îşi
înnoiesc periodic garderoba. Treaba lor,
treaba mea!
Mi-am permis să-i atribui un fel
de monolog întrucât sunt convins că aşa
gândeşte. Şi de aceea nici nu cred că de
fectul semnalat mai are gravitatea pre
supusă. În asemenea condiţii, nici nu mai
e un defect, ci o caracteristică a unei lirici
care, înainte de-a miza pe expresivitate,
mizează pe cunoaştere. Şi nu orice fel de
cunoaştere, ci o cunoaştere cu miză reli
gioasă, ceea ce, din fericire, nu o aruncă
în tagma ortodoxiştilor mediocri. Nu are,
evident, ardoarea trăirii spirituale a lui
Daniel Turcea sau a lui Ioan Alexandru.
Ar fi putut fi o Blandiana, dacă ar fi avut
mobilitate şi un instinct literar mai accen
tuat. Dar Monica Pillat nu e nici pe departe
o instinctuală ori o intuitivă, ci o autoare
raţională, care pluteşte calm şi luminos pe
deasupra frământărilor noastre.
Scriind, poeta lasă uneori impre
sia că se află la catedră. Ea scrie şi predă
poezie în acelaşi timp. Ataşată de vic
torieni, de un Swinburne, de un Tennyson,
de acea lirică disciplinată, impecabilă, la
antipodul răzvrătirilor romantice, ea este
de fapt un autor conservator. E stăpână pe
propria ei cultură, pe propriul ei meşteşug
şi, înainte de orice, pe propria memorie
care i-a permis să nu-şi uite familia şi să
fie mereu alături de cei dragi. Pentru un
dram de glorie mulţi îşi vând sufletul. Aşa
ceva Monica Pillat nu ar face niciodată.
Dacă poezia ei nu se află la cota la care
sunt alţii, poate mai puţin înzestraţi decât
ea, aceasta se datorează faptului că a
preţuit mereu inexprimabilul. A ştiut că
nu poate spune tot şi că tocmai nespusul
poate deveni mai valoros decât cele spu
se. A stat într-o ariergardă care, literar vor
bind, a dezavantajat-o. Dar miza a fost şi
este în altă parte.
N-am dat niciun citat din carte
fiindcă într-un fel toată ar trebui citată. n
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O poetă
egală
cu sine
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Caietul de la Habra
Cine ești tu,
scursură din mahalalele cerului
mâncată de lepra dorinței,
să dezlegi baierele tăcerii?
Ce limbă încape întrebările
fără răspuns?
Să nu-ți calci niciodată umbra,
nici firul de iarbă!
Roagă-te întunericului
să nu-ți orbească ochii cu
flacăra lui;
pe masă
pâinea și vinul mărturisesc!

*
Când, unde?
Cândva, undeva?
Întrebări fără răspuns,
crengi de care-ncerci să te-agăți,
în repejunea apelor repezi și limpezi
și reci
ale zilei.
Arde pământul,
ard clipele,
arde văzduhul în oasele păsării,
ard pe buze cuvintele.
Doar pielea luminii adună țărânile
cerului.
În pumn gâtul atât de fragil
al fărădecapătului,
lemniscata
pe care-o-mbrățișezi
ca pe-un trup de femeie.

Cerul deasupra,
fereastră
sau pânză de învelit nemernicia
țărânii?
Pe ce căi,
până unde și cum
dacă spaima de sine
are doar măsura
pe care n-o mai poți
înțelege?
În sărbătoarea pustietății
n-ai cum să duci cu tine
viscolul clipei,
prins ești în cătușa
uitării.
Bună seara, domnule melc!
Drumul e lung
și urmele tale nu duc
nicăierea.

*
După colț pândește.
Îmbrăcată-n odăjdii
și-n strălucirea-ntunericului
pândește.

*
Dincolo, aici –
cuvinte ca oricare altele,
jocuri cu mărgele de sticlă.
Dincolo, aici –
cuvinte;
dacă le-ai strânge în pumn
ar curge țărână
și sânge.
E ora amiezii! spun
truditorii pământului.
Picături de sudoare și somn,
mâna care rupe și duce la gură
tăcerea.
Dincolo, aici –
între haturi,
o buruiană pe care nimeni
nu mai vrea s-o culeagă.

*
A obosit vara,
ca și tine;
de propria arșiță
a obosit.
De cenușa zilelor ei
infectate de soare,
de hămeseala luminii care-i roade
sămânța.
Doar frunzele viei au crescut
precum pofta nesăbuită
a cărnii.
Va veni toamna,
ploaia va spăla caldarâmul
văzduhului.
La capătul zilei
tăcerea
și versetele Facerii.

*
Tihna unei duminici
în care de trudă se vindecă
toate.
Atât de limpede în vămile sale
văzduhul,
atât de adâncă lumina!
În palma zilei inima,
rotundul lumii
și larma tăcută a clipelor.
Fără de capăt e capătul
drumului;
în urmă
neatinsă-i țărâna
ca în ziua dintâi.

*

*

Să nu-ți calci niciodată umbra,
nici firul de iarbă!
Cine ești tu
ca să umbli prin țărâna luminii
cu picioarele goale,
pline de sânge și răni?
Cine ești tu,
neguțător al zilei de ieri,
cămătar al trecutului,
tu, cerșetor acoperit cu zdrențele
zilei de mâine?

Pe muchia nevăzută
a clipei
adastă toate măsurându-și
puterile.
Deopotrivă și una și alta,
deopotrivă în pârga luminii
și-a nopții,
deopotrivă lepădându-și trupul
în bătaia pendulei.
Amiaza a trecut de mult,
dar nimic nu îngăduie

*
Dimineață de august;
plină-i de somn frunza castanului.
E o liniște bună,
e o tăcere murmurând binecuvântarea
luminii.
În frumusețea-i eternă stă lumea.
Nimic nu îngăduie îndoiala
și spaima,
nimeni nu duce cu sine
răsuflarea neantului.
În limpezimea unei lacrimi
se scaldă văzduhul.
O, vicleniile cu care încearcă ea
să te facă să crezi
că niciodată nu e aici!

*
Zi alungată din cer,
pierdută în volbura vieții!
Curge lumina dintâi
peste ierburi,
curge peste pântecul obrintit
al țărânii.
Nicio adiere de vânt,
nicio horă de greieri.
În firea lor se țin toate.
Dincolo de orizont se pierd căile
drumului.
Dincolo de tine,
cineva pășește
în urma lui.
Nu te grăbi,
capătul nu mai e-al tău!

BEST OF

*

După colțul din colț,
după colțul din casă,
după colțul din inima ta.
Parcă zâmbește,
parcă face semn,
parcă invită la dragoste;
după colț
unde firele ierbii cresc
de la facerea lumii,
după colț,
în Hyde Parkul
tăcerii
unde vântul treieră
apele cerului și pulberea
mării.

miezonoptica încă,
nimic nu vorbește încă
despre ruginile stingerii.
În pacea de dinainte de facerea lumii
se scaldă întruchipările celor ce încă
nu s-au născut.
Doar în adâncul văzduhului
duhul sfânt
învață să zboare!

*
Ultima zi a verii.
Tot mai dese sunt ele,
ultimele.
Pe cele dintâi
nimeni nu le bagă în seamă.
Ultimele raze de soare,
ultimul lăstun care țese
destrămata cvadratură a timpului,
ultimul gând răsucit
pe vrejul uscat al dorinței.
Ultima zi a verii,
o cățuie în care mocnesc
jarul,
cenușa
și lacrima.
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heorghe Vidican, poetul de la Oradea, a debutat în 1994 cu volumul
Singurătatea candelabrului, publicând apoi, după 2003 (după ce a
împlinit, așadar, vârsta de cincizeci de ani) numeroase culegeri de
versuri. Despre cea din 2016, Urma lui Ulysses, mi-am exprimat păre
rea la timpul potrivit și, parcurgând recentul volum al lui Gheorghe Vi
dican, Înflorirea frigului (2019), realizez faptul că n-aș avea nimic de
revizuit în ceea ce privește caracterizarea generală pe care o făcusem în
cronica respectivă pe marginea poeziei autorului. O redau așa cum este,
pentru că Înflorirea frigului, cu 25 de poeme cuprinzând fiecare cam 4648 de versuri, oferă aceeași abordare a poeziei pe care o descrisesem cu
acel prilej: „Gheorghe Vidican este… un practicant asiduu al unui soi de
suprarealism domestic, fără doctrină și fără teorie, dar impulsionat, în
schimb, de convingerea că hazardul imagistic poate rezolva totul într-un
poem, dispensându-se de construcție sau de organizare. În poemele sale,
versurile se suprapun pur și simplu, fără vreo coordonare logică sau grama
ticală. Este ceea ce se cheamă, în retorică, figura parataxei, figură a dislo
cării și discontinuității”.
Volumul, a cărui lectură nu-i deloc ușoară, căci la emisia „foc cu
foc” de enunțuri se adaugă și lungimea poemelor, e deschis de un motto din
Nichita Stănescu, („de frigul culorilor, ne îmbrăcăm în lumină”), făcând
aluzie, prin titlu, la placheta marelui poet din 1972, Măreția frigului. Au
torul Necuvintelor e arborat, de altfel, ca figură tutelară a cărții, șase poeme
din cuprins făcând referire directă la Nichita Stănescu, în timp ce prenumele
acestuia („nichita”) e inserat în pagină în repetate situații și construcții sin
tactice. Aceasta ar fi noutatea, de conținut, pe care o aduce Înflorirea fri
gului, în care atotprezentul „nichita” figurează, dintr-o perspectivă fami
liară, nu numai ca subiect de elogiu și de venerație, dar și ca un soi de
passe-par6tout bun la toate.
Desești, poemul care trimite la numele unei comune istorice din
Maramureș, ar explica, în parte, preocuparea obsesivă a lui Vidican pentru
autorul Măreției frigului, căci satul, oferind un fel de pelerinaj poeților ve
niți la festivalul de la Sighetu Marmației, a cultivat și cultivă memoria lui
Nichita Stănescu, vizitator cândva al localității. Cititorul trebuie să des
copere, printre multele versuri colaterale, pe cele care îl privesc pe Nichita,
ca de pildă: „prin desești pașii lui nichita întorc privirile sătenilor în acele
ceasornicului/ ochiul lui generează alți ochi în mirosul palincii”; „la desești
nichita își ascunde urma în tranșeele săpate de spinii de cactus”; „la desești
răcoarea apei e un cântec spală dragostea de oameni cu vorbele lui nichita”;
„vremelnicele înserări poartă pașii lui nichita prin poeții veniți la desești
să-i dea ascultare”.
incolo de a-și fi lăsat „urmele pașilor” prin locurile prin care a trecut,
personajul „nichita” joacă nu puține roluri și e pus să participe la o
mulțime de acțiuni: „te zidesc în poem cu știrea lui nichita”; „vocea lui
nichita o șoaptă a sângelui”; „mă înfășori în bucuria sătenilor mă hrănești
cu amintiri despre nichita”.
Se pot decupa citate și din alte poeme, pentru că trebuie să vă ima
ginați zeci de exemple care încorporează, mai inspirat ori total aiuristic,
apelativul folosit de mulți pentru autorul Necuvintelor, care afirma că „po
etul, ca și soldatul, nu are viață personală”. Mai interesante sunt, firește,
cele în care se simte o legătură cât de cât cu poezia și inspirația, cu titlul
metaforic al volumului, cu posibilele conotații ale substantivului din
titlu: „înflorirea frigului e un meșteșug știut doar de nichita”; „sub pașii
lui nichita crește o lume fără timp”; „înflorirea frigului o stare vastă de
îndrăgosteală cade în clepsidra poemului nescris”; „sub pașii lui nichita
glasul trecătorilor recită poeme”; „un frig mistic sub pașii lui nichita”; „e
frig în vocea lui nichita cireșii înfloresc în frigul lui”; „ninge libertatea
frigului în șotronul copilăriei”; „nichita poartă pe umeri solemnitatea clipei
în mărime naturală”; „printre dinți ne șuieră un vers din nichita”; „fuge
pe contrasens libertatea poemului nichita plin de experimente excentrice/
stăpânește înflorirea frigului”.
Parafrazându-l pe autorul acestor versuri, s-ar putea spune că volu
mul său propriu constituie o mostră de experiment excentric. La un eventual
concurs de poeme într-un vers, Vidican ar ocupa deopotrivă și unul dintre
locurile de frunte și unul dintre cele aflate la coada clasamentului. Depinde
de hazard. n
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Ioan Es. Pop, un somn pe scaunul electric,
		
Editura Tracus Arte, 2020
Gheorghe Vidican, Înflorirea frigului,
		
Editura Junimea, 2019
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n volum subțire, la propriu și la figurat, a publicat Ioan Es. Pop la începutul
anului trecut. Am tot amânat să scriu până acum despre această ultimă carte
de poeme a autorului care debuta extrem de promițător, în 1994, cu Ieudul
fără ieșire, din anume rețineri de autoimpunere critică, dar mi-am zis apoi că Ioan
Es. Pop este un poet prea important pentru a nu mă exprima, chiar și cu acele re
zerve pe care le am, despre un volum care îi aparține și care, probabil, nu va repre
zenta mare lucru în ierarhia generală a scrierilor sale.
În primul ciclu al cărții, cu un titlu șocant (păzea! radicalii sunt liberi),
dar fără legătură, cel puțin aparentă, cu ceea ce conține, găsim câteva poeme de
cente artisticește, care amintesc, într-o manieră cam decolorată, teme proprii ori
vehiculate deja în poezia lui Ioan Es. Pop. Într-unul, compus la persoana a treia,
personajul, căzând în somn și surâzând la gândul izolării pe care și-a procurat-o
pentru o săptămână, ne spune că a luat un somnifer, căci „votca și berea nu-l mai
adorm”. Imaginea foii de carte, care reacționează plângând pentru că va rămâne
astfel necitită („s-a încrețit și a amestecat literele unele cu altele”), de altfel singura
imagine din poem, e de menționat. De asemenea, să notăm motivul somnului pentru
că va reprezenta una dintre puținele recurențe întâlnite în versurile volumului.
Într-un alt poem (pp.11-12), un loc oarecare dintr-o stațiune de vacanță se
transformă într-un loc blestemat, unde „iarba e roșie, iar arbuștii mor de sete”. În
plus, ca într-un spațiu fantastic, pe o distanță de numai douăzeci de metri, „sin
gurătatea devine de nesuportat”, atrăgându-l misterios pe personajul poemului
precum o dependență narcotică. Un alt loc blestemat ar fi lazaretul: „auzisem că
acolo sunt cei mai mulți oameni nefericiți de pe toată/ valea oltului și voiam s-o văd
și pe asta”. Versul care urmează, foarte subtil în confesiunea lui indirectă, aduce
o teribilă răsturnare ironică pentru ce credeam că este pașnicul, ocrotitorul acasă:
„îmi spuneam că-n lazaret mă voi simți în sfârșit ca acasă”. Cum se întâmplă în
tr-un mai vechi și binecunoscut poem al autorului, Nănești, nu se ajunge însă ni
ciodată la destinație. Dar ce diferență!
Casa figurează ca un loc de evitat, din care e bine să fii absent și în poemul
evul mediu de acasă: „lasă, diseară o să-mi umplu urechile cu lut/ și-o să dorm
precum cuptorul în care/ fac ei pâine. o să umplu plapuma cu blesteme/ și o să
dorm patru sute de ani,/ până când evul mediu din casa asta se va încheia”.
unt puține versurile care sar în ochi având un oareșicare relief semnificativ.
Astfel, un coșmar în care hohotul de râs ia locul rugăciunii se termină cu
versul „plăcut e somnul, plăcut”. Despre un personaj, care „triumfase în
eșecurile lui așa cum alții/ triumfă în carele lor de război”, se afirmă că „durerea i
se înfășurase pe spirala ADN/ în așa fel încât el, cel puțin, nu mai putea fi fericit”.
Lumea, în mere crude, e „bolnavă de vedenii și de oroare”, în timp ce alții, apelez
la un citat diferit, cred, în mod stupid, că „viața ar fi un hohot continuu de râs”.
Imaginile, risipite ici și colo, nu se încheagă însă în viziuni, deși se percepe faptul
că poetul vorbește despre singurătate, despre suferință, despre „marile spaime de
acum”.
Al doilea ciclu al cărții (am menționat deja din acesta mere crude) e și
mai sărac în expresivitate. Poemul titular, o privire în timpul trecut, cu personaje
dispărute, încearcă să refacă, din crâmpeie de conversație, ceva din atmosfera boemă
(să ne aducem aminte celebrul vers de odinioară „aici viața se bea și moartea se
uită”) evocată în volumul pantelimon 113 bis. Din poemul alegoric 1980 se pot
reține versurile privitoare la o generație („mi se pare eram tineri și cântam,/ căutam
vecia, azi, doar ora”), iar despre cel care debutează cu versul „am băut vinuri proaste
în ultima vreme” nu se poate spune
altceva decât că este o eroare, Ioan Es.
Pop ajungând să trateze cu lejeritate un
subiect privit altădată cu toată gravitatea
unui poet al fatalității. În fine, să mai
trecem în revistă și stăm acolo, la green
hours, care, deși poezie ocazională,
găsește un final convingător pentru un
public mai larg: „și sunt aproape fericit
că ziua următoare/ vom fi iar împreună,
și tot așa luni și ani la rând,/ de parcă
aici, la green hours,/ singurătatea s-ar
preface-n nemurire/ pentru măcar încă
zece ani”.
„Textele ritmate și cu rimă care
să dea voce unor personaje din Scri
soarea pierdută” n-au nicio valoare
literară. Cu apelativul „psihi mu” se
poate adresa Kir Ianulea, dar în niciun
caz Trahanache către Tipătescu.

biblioteca

Cred că biblioteca poetică se formează în școală. Dacă dintre
romane poți evada și-ți poți construi o bibliotecă alternativă, în poezie,
expresie a libertății absolute în creație, ai mai puțină libertate decât ți-ai
putea imagina. Azi citesc multă poezie, dar lectura mea nu poate fi supusă
sistematizării. Chiar dacă există mecanisme subtile ale producerii textului
poetic – o afirmase Eugen Negrici încă din 1988 prin Sistematica poeziei –,
aceleași mecanisme nu funcționează în actul lecturii. Nu mai vorbim des
pre raporturile unui eu creator cu lumea, ci despre ale unui eu receptor cu
o lume deja creată. Azi citesc poezie și încerc să o sistematizez pe vârste,
curente, tendințe, tentații, dar nu pot construi un parcurs al lecturilor decât
după lectură. Biblioteca poetică ideală surprinde.
Primul poet căruia i-am citit opera completă a fost Vasile Alecsandri.
M-am întors rar la el, însă în anii de gimnaziu m-am oprit la poezia eroică.
Eram deopotrivă atras de filonul folcloric. N-aș fi putut să explic atunci de
ce îmi place, dar astăzi sunt convins că fiind crescut într-o lume a satului
în care era încă vie transmiterea orală a înțelepciunii populare la clăci și la
șezători, această deschidere spre folclor este explicația firească. Tot atunci
l-am descoperit pe Eminescu, fără să-i fi putut pătrunde cu aceeași ușurință
înțelesurile. Probabil că de Eminescu mă atașasem din aceleași rațiuni, însă
la el am revenit mereu, încercând să-l redescopăr. În anii liceului eram
convins că sunt atras de profunzimea cosmogoniei eminesciene. Dar poate
că pe Eminescu l-am descoperit și prin Nichita, pentru că el devenise
poetul de care mă simțeam legat în acei ani și care începuse cumva să
modeleze inclusiv propria-mi viziune a sentimentelor. Cred că prin acest
univers liric începusem să găsesc în poezie o formă de cunoaștere și un
organ de simț în egală măsură. Am debutat fascinat de puterea modelatoare
a limbajului stănescian care se naște odată cu poezia și m-am despărțit
parțial de Nichita abia după ce am conștientizat că îmi schimbase profund
opțiunea poetică. În paralel cu episodul Nichita s-au deschis direcții alter
native. Pe Arthur Rimbaud îl descoperisem la orele de franceză și îl re
descoperisem ascultând rock. M-au atras iremediabil starea de voyance și
joaca de-a viața. Am înotat în apele Rimbaud și ale poeziei franceze până
când am descoperit apele Rilke și prin opera sa m-am găsit reflectându-mă
în mine însumi. Atipic, așadar, am coborât din vârstele poeziei de atunci
spre a găsi, cu întârziere, poezia lui Ion Barbu sau, mai degrabă, putința de
a mă raporta la poezie ca „joc secund”. Apoi, într-un parcurs nefiresc, l-am
reîntâlnit pe Blaga, cu puterea lui de a transforma gestul de a fi în lume,
de a fi parte la actul de cunoaștere, care înseamnă nu numai a gândi, ci și a
contempla, a fi în poezie. Biblioteca mea poetică, cea la care mă raportam,
continua să aibă numai autori îndepărtați în timp, care își definitivaseră
opera, care se prezentau de la o anumită distanță. Am continuat să caut
în poezia universală: mă lipisem de Ungaretti, de Pessoa, chiar și de Bor
ges-poetul, fără însă a-i așeza pe raftul bibliotecii acelora care m-au mo
delat. Deși mă lăsasem cucerit o vreme de poezia nordică, în special de
Edith Södergran, m-am redescoperit în întinsul Mediteranei, plutind
cumva în poezia acesteia. Am acostat în portul Odysseas Elytis. Probabil
Elytis a fost primul poet de care m-am îndrăgostit fără să știu de ce, fără
să înțeleg că el îmi indusese în suflet poezia ca posibilitate, ca simplu fapt
de a fi, dezbrăcată așadar de orice forme savante de cunoaștere. Prin Elytis
m-am întors la Homer. Făcusem un salt mult prea adânc în istorie, dar mă
descoperisem așezat într-un spațiu cultural mai larg, într-o casă a poeziei
mele, a formei mele de a mă raporta la lume.
Pe raftul de bibliotecă poetică în care încap zece autori am așezat
doar nouă: Alecsandri, Eminescu, Stănescu, Rimbaud, Rilke, Barbu, Blaga,
Elytis, Homer. O stranie așezare, fără noimă. Nu-i poate folosi nimănui.
Mă pregătesc să ridic o a zecea carte din opera unui deja clasicizat. Alături
sunt cărțile de poezie ale lui Ion Mureșan, Mircea Cărtărescu și Alexandru
Mușina. Am opțiunea de a alege una spre a o așeza sau de a mai scoate un
nume din raft. Sunt încă nehotărât. n
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Încep... pluralist, cu un superb lăcaș, chiar cu o catedrală a poeților: Pa
norama poeziei universale contemporane a lui A.E. Baconsky, care reuneşte zeci
de autori celebri. E o ctitorie a virtuții și talentului, sensibilității și erudiției unui
relativ tânăr monarh înțelept în regatul capodoperelor. Baconsky a fost poetul și
traducătorul care a trăit și a valorificat magistral momentele de vârf ale stării emo
țional-estetice, împământenind poezia lumii între Nistru și Dunăre.
n Epopeea lui Ghilgameș, capodoperă mesopotamiană mitografică, de o per
petuă actualitate a ideației, care își confirmă cu prisosință validitatea universală, având
mereu ceva de comunicat, de dezvăluit, de sugerat, de „provocat”, ca filosofie și
artă. O construcție-arhetip implicată intrinsec în sistemul dinamic al creației umane
propriu-zise, ca rețea în continuă desfășurare/amplificare de opere interdependente.
n Contele de Lautréamont. Citind Cânturile lui Maldoror, trăiești o ex
periență psihopoetică ce poate fi o dată la mia de cărți-capodopere-unicat. După
lectură, încercând să-ți explici linii de ițe (și de forță!) întrețesute atât de neobiș
nuit în poetica de aur ceresc în amestec cu tina sau smoala infernului, te surprinzi
copleșit de întrebări mereu reluate: Ce s-a întâmplat cu mine? Ce fel de lectură
ciudată – poate că magică – să-mi fi prilejuit acest Maldoror, pe cât de dumnezeiesc
ca făptuire artistică, pe atât de satanic ca mesaj? Răspunsul, parțial, ar putea veni,
de la Maurice Blanchot: „Cititorul are impresia că însăși pagina lecturii îl împinge
spre o anume transformare radicală, spre o astfel de situație, care ar preschimba
cititul într-un act absolut nou, ce nu prea are multe în comun cu pretenția de a în
țelege.”
n Arthur Rimbaud. Poetul adolescent cu o biografie aproape... lipsă, atipică,
chiar... exotică, se poate spune, rarisim întâlnită în istoria literaturii. Fascinantul
Arthur Rimbaud, a cărui – deplină! – carieră literară n-a durat decât 4-5 ani, însă, în
pofida vârstei incredibil de primăvăratice, anticipează vizionar tendințele esențiale
ale viitorului, încât junele care a fost ajunge în rândul... „străbunilor” poemului
modern, în general.
n Charles Baudelaire. Autor genial, irezistibil de influent în poezia lumii,
despre care Marcel Raymond a spus multe în faimoasa-i lucrare De la Baudelaire
la suprarealism. Un volum de recitit. De studiat cap-coadă. Și de la capăt...
n Velimir Hlebnikov. Творения / Creații. Poetul-fenomen, geniu incontestabil
nu doar în poezie, ci în întreg arealul/arsenalul genurilor literare. Supranumit „un
Lobacevski al limbajului”. Personalitatea sa e una de-a dreptul excepțională, impetu
oasă și polivalentă, conjugând în mod original imaginația poetului, deducțiile omu
lui de știință și viziunea filosofului în stare de simbioze captivante, de o ideație de
primat, stimulatoare a noi descoperiri de orizonturi spiritual-entropice.
n Federico García Lorca. Când invoci corifeii poeziei, cel mai cuminte e să
începi într-un mod aproape comun, dar conform cu adevărul. În ce-l privește pe
Lorca, obiectivitatea e verificată în timp, concluzia corolară fiind că acesta este cel
mai de seamă reprezentant al liricii spaniole moderne, personalitate de primă mări
me a poeziei europene a secolului XX, adevăr crono-transfrontalier.
n Vladimir Maiakovski. E din spița nu prea numeroșilor poeți cărora li se
potrivește calificativul de „uriaş”. Chiar dacă unora, în anumite ipostaze ale sale
(să zicem, ultimul deceniu de creație, 1920-1930), el le pare asemenea fantasticului
șarpe uroboros care, făcându-se inel, mușcă din propriul trup (creație, destin, șan
să, glorie etc.). Da, pare a se autodevora, autoîmpuțina, dar, în esență, rămâne in
tegru, cu toate ale sale, bune și rele. Astfel, Maiakovski nu e cel care trebuie apă
rat, îndreptățit din anumite considerente. El ar ieși ca și „disculpat”, dacă, pur și
simplu, ar fi readus la lumina adevărului deplin, scos din mrejele prejudecăților,
uneori de-a dreptul frivole.
n Paul Valéry. A convertit artistic preponderența rațiunii față de afectivitate
(rigoarea supraveghează fervoarea), ceea ce presupune și o conștiință critică de
veghe a poetului. Nu este exclusă, bineînțeles, nici emoția, însă trecută prin filtrul
dens al inteligenței. În toate, pare a fi poetul balanțelor calme, care se situează pe o
poziție mediană (le juste milieu) între clasicism și modernism.
n Nichita Stănescu. Ar fi fost suficient să scrie doar cele 11 elegii pentru a
trasa atâtea drumuri și poteci, terestre sau pentru zbor, pe care le-au urmat, unii
destul de inspirat, mulți poeți români din timpul lui și de după el. n

				 A D R I A N
L E S E N C I U C

i

L E O
B U T N A R U

i

i

poetica
ideala
i

Din biblioteca unui român care a absolvit cel puțin 12 clase nu poate
să lipsească poezia – fie și doar cea antumă – a lui Mihai Eminescu. Folosesc
prezentul prilej spre a aminti faptul că în literatura antică pe tema coborârii – în
carne și oase – în lumea umbrelor, expresia descensus ad inferos (descensus
= „coborâre”; infernus = „de jos”, figurat = „al Infernului”) evidenția ideea
unei esențiale „schimbări de nivel”, aceea a trecerii din această lume, în cea
de jos, a umbrelor. A sufletelor. Citind din acest unghi controversatul vers (din
Luceafărul) „Cobori în jos, Luceafăr blând” și acceptând, mutatis mutandis,
paralelismul dintre coborârea simbolică a unor „eroi” în „lumea de jos” și co
borârea Luceafărului din lumea celestă în lumea (de jos, pământească) repre
zentată de Cătălina, se poate conchide că a pune respectivul vers sub semnul
unei simple „licențe poetice” înseamnă a-l însărăci pe nedrept din punct de
vedere semantic.
După Eminescu, urmează, pe lista mea, neasemuiții poeți ai literaturii
noastre: George Bacovia (a cărui modernitate – în latura sa extrasimbolistă
– a fost descoperită de optzeciști), Lucian Blaga (în ambele etape ale poezii
sale metafizice, aceea a expresionismului „brutal” și aceea a expresionismului
contemplativ), Tudor Arghezi (a cărui capodoperă îmi pare a fi poezia Duhov
nicească) și Ion Barbu.
Din punctul meu de vedere, celebrul vers ionbarbian „un joc secund mai
pur” (din poezia fără titlu care deschide volumul Joc secund) ar trebui să fie
relaționat cu sintagma „stare secundă” din literatura mistică. Starea secundă (o
stare de extaz, o stare superioară!) presupune tăierea legăturilor raționale cu
lumea (înecarea cirezilor agreste!) și coborârea în sine (zborul invers) până
la simbolica vedere a lui Dumnezeu: „latentul Nadir”! Seria poeților apar
ținându-i contemporaneității se deschide cu Gellu Naum, Nichita Stănescu,
Petre Stoica, Marin Sorescu, Mircea Ivănescu, Ion Alexandru (cel de până la
Vămile Pustiei)...
Lista preferințelor mele în ceea ce privește poezia din alte literaturi
cuprinde destul de mulți poeți care au revoluționat ideea de poezie, începând cu
Baudelaire, Rimbaud și Walt Whitman. Îi voi aminti, într-o enumerare aleatorie,
doar pe câțiva dintre aceștia. Am fost atras, în poezia lui Georg Trakl, de
tehnica discontinuității discursului liric și a asamblării imaginilor menite să
susțină permanenta pendulare între exaltarea mistică și starea de convulsie in
terioară. Mi-a plăcut la Fernando Pessoa felul în care rotește, fără grabă, cu
vintele și cum frământă substanța unei imagini sau a unei amintiri, interesat,
deopotrivă, de magietatea discursului și de actul transformării, la foc mic, a
ideii sau a imaginilor într-o viziune lirică. Poemul lui Federico García Lorca
intitulat Poetul la New York impresionează și acum prin violența expresiei și a
imaginarului și, respectiv, prin ingenioasele întretăieri de planuri care-i asigură
o maximă tensiune lirică acestui „reportaj” realizat în „centrul” unei lumi de
coșmar. Poezia lui Pierre Reverdy, ce conține și elemente imagistice de factură
suprarealistă, se naște din sondarea stărilor cu o semnificație gravă – specifice
unui spirit solitar și care preferă efectele „de implozie” ale rostirii lirice. În
cazul lui Eugenio Montale, emoția, filtrată prin site de mare finețe, exprimă
o relație antinomică între solarele elanuri sufletești și privirea lucidă, severă
asupra realității. Amplele poeme ale lui Yannis Ritsos sunt caracterizate prin
ubicuitatea „centrului de greutate” și prin orchestrarea simfonică a discursului
liric. Noutatea poeziei lui Ezra Pound constă în amestecul de stiluri și procedee,
de la citate și aluzii mai mult sau mai puțin obscure la comentarii eseistice și de
la amănunțitele descrieri savante (baroce) la structuri de tip reportericesc. Un
alt corifeu al poeziei moderne a fost (și este) T.S. Eliot. El a folosit un limbaj
prozaic, acordând o atenție specială atât polifoniei și organizării sintactice a
discursului – un discurs încordat, energic, precis –, cât și indispensabilei „mu
zici a sensurilor”.
Îi rog pe marii poeți Kavafis, Odysseas Elytis, Umberto Saba, Esenin,
Carl Sandburg, Theodore Roethke, Cesare Pavese, Paul Celan… să nu se supere
pe mine (un simplu și fericit prizonier al poeziei) pentru că nu figurează, din
motive de spațiu tipografic, alături de cei amintiți mai sus. n
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Dumnezeu m-a înzestrat cu „defectul” de mă uimi. De fapt e o calitate.
Eşti continuu viu. În priză. Vibrezi. Descoperi detalii invizibile pentru alţii.
Răspunzi prompt la stimuli. E o sonerie în ADN-ul meu care mă previne să fiu
atent, să reacţionez. Apoi, de când mă ştiu, sunt foarte curios. Vreau să întreb,
să cunosc. Adun informaţii despre specia mea. Vreau să fiu deştept, să evoluez,
să nu rămân fix şi prost. O spun direct, simplu, penetrant. Recunosc, de asta
îmi place de mine. Sunt educabil, mă cercetez continuu, elimin, adaug unde
trebuie, devin altcineva, rămânând totuşi eu. Un eu mai şlefuit, mai performant,
mai util pentru cei din jurul meu. E un proces continuu, nu liniar, cu şocuri şi
introspecţii, pentru că influenţele sunt de o varietate infinită. Capcane la tot
pasul. Cazi, te ridici, ţinta ta e încă departe; eşti un fel de Ulise ademenit să
rămâi, să-ţi abandonezi idealurile. S-a rupt drumul sub căruţă, spune un proverb
isteţ. Dar să ajungem la chestiune. Ziceam că mă consider o fiinţă educabilă.
Nimic nou. Şi grecii ştiau asta şi lucrau în consecinţă. Făceau oameni. Cum
anume? Cu poezia. Aţi auzit bine. Detalii ceva mai încolo.
Acum stau în fotoliu şi-mi privesc biblioteca. Un ocean de cuvinte.
Autori din toate culturile şi epocile. Deşi locuim împreună, la un moment dat,
eu voi pleca; ele, cărţile, vor rămâne. Vor dăinui după ce mi-au devorat, cu
voinţa mea, cu plăcerea mea, o parte din viaţă. Între noi a existat un contract
subînţeles prin care eu am acceptat uzura şi trufia de a mă forma ca om. Ca
scriitor. Deprinderea de a citi o am din copilărie. Pe atunci, vroiam să fiu
Căpitanul Farrow. În altă zi, tunarul Jean Brike. Eroii din Submarinul Dox.
Călătoriile mă făceau să visez. Lectura nu e pasivă, lasă urme, aprinde ima
ginaţia; vrei să povesteşti. Plăcerea, delectarea, curiozitatea, cartea în sine ca
obiect îţi satisfac dorinţa de a evada în alte lumi.
Aveam în mână cheia bibliotecii. Însă, în anii mei de formare, licean
fiind, după al Doilea Război, comuniştii au topit sau ars multe cărţi esenţiale. Şi
ne-au băgat altele pe gât, editate de Cartea Rusă. Aşa că mai aveam de aşteptat.
Cum naiba să ajung eu scriitor fără lecturi?
Eram un copil, un adolescent deştept, cu multe disponibilităţi. Mă visam
medic, pictor, explorator, arheolog, chimist, acrobat. Orice, numai scriitor nu.
Am ajuns, oh, destinul!, gimnast de performanţă la I.C.F. Bucureşti. Am fost,
un sezon, chiar acrobat la Circul de Stat! M-am întors la Bacău. Aici a început
aventura. Destinul m-a răsturnat din nou, surprinzător, în albia mea adevărată.
Grupul de la revista Ateneu m-a luat în primire. Ca licean, îmi plăcuseră
Topîrceanu – e firesc, nu? –, Creangă, Eminescu. Mi-am exprimat câteva emoţii
într-un Jurnal de boem. Căci aveam talent. Pâş-pâş, m-am scufundat în poezie:
Blaga, Bacovia, Arghezi, Barbu. Dar scriam prost, melancolii post-bahice. Am
progresat greu, cu şocuri.
Ţin minte, contactul cu poezia americană, aspră, dură, a fost un adevărat
cutremur. Apoi, Ezra Pound, T.S. Eliot mi-au resetat estetica. Să nu-l uit pe
uluitorul orb Borges, cu grădina cărărilor care se bifurcă la infinit. Apoi, poezia
beatnicilor, Ferlinghetti, Corso… Ce să spun despre Tolstoi, Gogol, Cehov,
Joyce, Kafka, Kavafis, Elytis?…
E o nebunie când încerci să-ţi aminteşti doar de câţiva mari autori care
ţi-au luminat calea. Şi care trebuie parcurşi cu răbdare. Orice enumerare de
scriitori care au lăsat urme adânci în viaţa ta e riscantă. Şi incompletă. În umbra
cărora ai zăbovit mai mult? Poţi doar aproxima. Te strecori printre obstacole,
pentru ca la sfârşitul cursei să rămâi tu. Un tu altfel modelat.
În Grecia antică, poezia avea o funcţie socială de o importanţă hotărâ
toare: educaţia tinerilor se sprijinea pe texte poetice, reprezentând maxime mo
rale, reguli de conduită… Kleobulos: „Păstrarea măsurii, lucrul cel mai bun.”
„A asculta cu plăcere şi a nu vorbi mult.” „Fii stăpân al plăcerii.” „A nu săvârşi
nimic cu violenţă.” Solon: „Descoperă nevăzutul prin cele văzute.” „Cunoaşte-te
pe tine însuţi.” Thales: „Asumă-ţi o răspundere chiar cu preţul unei nefericiri.”
Periander: „Fii măsurat în clipele de fericire şi înţelept în nenorocire.”
Ce amintiri nobile are umanitatea! Din păcate, ele rămân doar amintiri.
Irepetabile. n
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nicolae iliescu

Zvâcnirile orei astrale
N I C O L A E

c

a

c

c

tot gândea. Și mai gândea în continuare: banalizarea
existenței, spre asta tindem și ăsta e țelul civilizației
actuale. Dar ce e rău în asta? Nu vrem să trăim mai
bine, mai confortabil, mai mult? Mai mult și bine? Ne
amețim cu vorbe frumoase și de duh și nu vedem că
omul e același, are aceleași nevoi de când a ieșit din
burta mamei și din peșteră și până când se răcorește în
burta unui iaht sau a unui frigider la morgă.
Gata. Iese pe ușă.
– Ce faci aici, bezmeticule, porcule?
– Nimic, nu vezi că vreau să bag cheia în broască?
Se salută la lift, echilibrat, cu Pușa, de pe palier.
Care tace și-l privește abia mijit, pe el, pe Biță, dar cu o
doză și aia abia reținută de ură, ca și cum ar vorbi cu el.
O lăsase baltă aseară. Luaseră o sticlă de votcă, la ofertă,
împreună cu o cutie de icre de Manciuria și stătuseră pe
canapea după care ațipise. El. Chiar de ziua lui însuși.
Poate că așteptase altceva, ea, dar privirea cărnii îl dezi
luziona, îi dădea gânduri chiar înfricoșătoare pe alocuri.
Lui. Chiar și în muzee sau în alte stabilimente oficiale,
nudurile, picturile îl nelinișteau, le privea economic, le
cântărea atent, le făcea o mare favoare privindu-le.
ntră în metrou și se lovește de un perete de aer
cald, abătut și stătut. Bătrâni morocănoși care se
bat pe locurile libere.
Oameni care se înghesuie la intrare sau la ieșire.
Oameni care se bat pe produsele reduse.
Oameni fără adăpost, bețivi, mai nou drogați.
Copii maltratați. Persoane cu copii în brațe.
Viaţă mediocră, slabă, moderată până la potrivit.
Se prefac că muncesc când vine șeful sau șefa.
Bârfesc, se plâng de orice, se simt discriminați.
Oameni cu unghii lungi la degetul mic.
Șmecheri și șmenari care nu plătesc transportul
în comun. Sau public.
Parlamentari care fură sau fură cu ochiul la filme
porno pe tabletă. În timpul programului de dezbateri, că
doar au și ei program, sunt la program, au un program,
se țin după un program.
Asistați social. Asistați, stimați telespectatori, la
marea diviziune a muncii. Salariul minim pe economie
care nu îți ajunge să trăiești singur în casă. De-aia ai
nevoie de un suflet pereche și-ți iei un pisi, de exemplu.
Sistem de sănătate de cacao.
Aștepți cu orele la doctor, chiar dacă plătești.
Multe programe „educative” și de divertisment
colectiv la televizor.
oliţiștii comunitari au arme care plescăie și care
trag numai la cauciucuri, au spray-uri paralizante
cu piper alb, negru sau roșu, fără discriminare, nu
se pot apăra și de aceea de cele mai multe ori nu pot
rezolva cazurile grave ivite în trafic. Iar atunci când le
rezolvă le rezolvă prin împușcare. De frică.
Omul e un consumator de la naștere și până la
moarte. Consumă și se consumă, ca un creion pe care îl
ascuți mereu, cu care scrii și ștergi. Dinainte de naștere
trebuie să te aprovizionezi cu costumașe, cu scutece și
cu biberoane. O moarte te costă cât o mașină. Oamenii
își fac cariere din astea și se pare că sunt cele mai
rentabile.
Carnea. Viață cu țârâita. Viață alterată. Când
zvâcnește, când picotește. Sub pelerine, pardesie, că
măși, fuste, grămezi de vene, nervi, zgârciuri, bătături,
pori, păr, puncte negre, negi, oase, unghii încărnate,
fleici, mațe, mușchi în sânge, glande, grăsime, lene,
sudoare, nevoi, pasiuni, gâlceavă.
De îndată ce a coborât la metrou, Xilofon Scli
foianu, zis Biță, își caută direcția dorită. Îi trece prin
cap să nu depășească linia galbenă. Sau albă, că nu o
distinge. Un aer tare, împins din tunel, îl învăluie. Îl
amețește. Îl clatină. n
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ă de-aia zic, m-am întâlnit în buza blocului
cu Biță, așa-i ziceam noi. Era parcă acelaşi
din copilărie. Ne-am îmbrăţişat şi am tresărit.
Chiar şi el a remarcat: „Nicuşoare, unde era să ne
întâlnim dacă nu la poalele blocului părinţilor noş
tri?” „Şi al copilăriei noastre”, am adăugat eu. Toc
mai venisem să schimb bateria de la chiuveta din
bucătărie – am scris baterie şi am fost imediat co
rectat de computer, bacteria! – şi aşteptam întâlnirea
cu administratorul, Ciobălosu, un prieten comun cu
care de asemenea copilărisem.
Ridici jaluzelele, vezi că lumina de pe stradă
a fost stinsă de tihna dimineţii. Asculţi trilurile pă
sărilor proptite zdravăn în fereastră. Apoi vine ca
feaua de dimineaţă, cele patru linguriţe, hota care dă
semne de folosire îndelungată, şuieratul cafetierei,
pisicile la litieră începându-şi ziua cu tabieturile
evident pisiceşti. Zgomote.
Începe memoria. Acasă, la etajul şase. Ta
man ce venisem de pe alee – Aleea Circului – şi
vorbeam la telefon cu Biţă, prieten din copilărie. Mă
hlizeam la telefonul care bâţâia, când a venit mama
şi m-a rugat să închid şi să stăm toţi în hol, că-i cu
tremur. Pe moment n-am înţeles ce se întâmplă,
apoi am început să mă tem că vom cădea cu bloc cu
tot. A durat ceva. Cred că s-a întrerupt lumina şi cu
lanterne am coborât cu toţii pe scară şi ne-am aliniat
pe partea cealaltă a străzii, unde nu se ridicaseră
încă blocuri. Am pornit-o spre alee împreună cu
colegii şi prietenii, am trecut pe la Hora, restaurant
popular la vremea aia şi am luat-o pe jos până la
Lizeanu, unde am văzut moartea. Colţul de bloc cu
agenţia loto de la parter stătea într-un peş, cu etajele
de deasupra căzute unele peste altele, atârnând ca o
bucată de piele. Erau ceva salvări sau una singură,
oricum se făcuse deja o împrejmuire. În seara aia
am dormit împreună cu ai mei la nişte vecini de pe
Busolei cred sau de pe Ion Ursu.
cum era un sfârșit de vară. Se trezise cu gân
dul să bea apă. Avea gura uscată. Visase vră
bii, borcane de iaurt, cutremure, Doamne fe
rește și apără, precum și ferestre deschise. Acum se
gândea cum de au luat doar câte un oscar pentru
întreaga lor activitate mari actori, mari regizori care
au modificat filmul și nu l-au luat la vremea lor,
atunci când trebuia. Iote Chaplin, Fellini, Antonioni,
Kurosawa, Peter O’Toole, Buster Keaton, Marx.
Groucho, nu ălălalt. Ce rost au premiile astea oare?
Viața nu-l premiase, deși avea fix cincizeci
și cinci de ani. Trăia pe apucate, aproape clandestin.
Ducea o viață normală, croită decent, dar lâncedă.
Trecea zilnic printre rigorile ei, ale vieții, printre
„crânceniile” ei și „dădea fugire”. Mai trăia și din

citate. Ai lui citeau zilnic prospectele medica
mentelor, mai ales capitolul cu efecte secundare.
El avea o tabletă unde introducea mereu numele
vreunui medicament și urmărea aceleași lucruri.
Adormea deseori cu câte o carte în mână și trecea
direct în vis din paginile ei. Acum visa un dialog
la distanță cu un cineva imaginar: „fii atent că am
un ac în mânecă”. Un ac, nu un as. Delir verbal
provenit din singurătate.
Nu, nu era nici kinoterapeut, deși avea o
intensitate debordantă și pe alocuri intimidantă în
comportament, nici chiar instructor de gimnastică
la un colegiu particular, nici autopsier, dar citea
Biblia. Nu era nici medic, nici paramedic, dar era
smerit și la locul lui. Nici n-are importanță. Un tip
cuminte, cu frica lui Dumnezeu cuibărită adânc, că
de-aia nici nu se însurase. Își reprima melancoliile,
aspirațiile și tentațiile cărnii, deși nu era vreun
ascet, dar avea un copil din flori căruia îi plătea
pensie alimentară. Se scârbise. Nu avea nici mobilă
de la Mobexpo sau Rovere, nu purta nici costume
Armani sau Canali. Era o ființă mocnită, cu o față
ca de ceară, cu niște ochi bulbucați, sprâncene
groase, nas puternic reliefat ca un cioc de vultur
sau poate de papagal și o cărare pe mijloc. Viața
lui era alcătuită din astă instrumentație: două ca
mere cu chirie, la un etaj superior, lift, acces la me
trou, voci (ale mamei, doamna Priza Sclifoianu, că
numai asta mai deținea din familie, soprane, altis
te, tenor, bariton de la trei), corul străzii și al ser
viciului, viori, violoncele, contrabași, alămuri (do
uă trompete în do, doi corni, tromboane), percuție
(două țimbale, în do și în sol), orgă, program lejer,
între nouă dimineața și maximum patru sau cinci
sau șase după-amiaza.
u vârsta, se învârtoșează toate cele. Cu vâr
sta pare că pierzi apetitul, pierzi în greutate,
pierzi șirul amintirilor care dau năvală pes
te tine neordonate, nu ca o grămadă ordonată. Cu
vârsta îți mai dai drumul la gură, tot cu vârsta
începi să uiți unde ai pus borcanul de miere sau
cutia de cafea, cu vârsta începi să nu mai pui stavilă
gurii tale. Mai mult, cu vârsta începi să regreți sau
măcar să regândești opțiunile vieții: de câte ori ai
ratat vreo iubire, de câte ori ai ratat vreun examen,
de câte ori i-ai întors spatele vreunui prieten, de
câte ori l-ai contrazis sau poate l-ai suduit pe vre
unul dintre părinți sau de câte ori ai răspuns obraz
nic la provocările vieții. Bilanț care trebuie depus,
precum zațul din viața ta însăți.
Acum șterge aragazul, după căderea cafe
lei care, zăpăcită, dăduse în clocot și apoi în foc.
Ștergea. Acum șterge aragazul temeinic, căci este
absolut necesar și el e tipicar, nu numai aiurit.
Acum spală cana lăsată în chiuvetă de ieri seară,
cu lingurița în ea, cu zațul și cu caimacul de la
laptele pe care-l turnase din ibricul de alături, din
aceeași chiuvetă. Își confecționase un șodou, căci
simțea ceva iritație în gât. Deși profită de diverse
promoții, nu găsește buretele. Improvizează. Adi
că ia o bucată de hârtie din sulul de lemn în care
e așezat prosopul de hârtie. „Viață de hârtie!”, îi
vine să zică, dar nu o face. Își toarnă atent cafeaua
necesară. Întâi, regulamentar, în ceașcă, pe urmă
puțin pe gresia din bucătărie. Nu mai șterge, doar
înjură.
e chestie! Să adormi mereu cu câte o carte
în mână și să treci parcă direct în paginile
ei. I se întâmpla asta des. Se auzea vorbind,
i se părea că se adresează mulțimilor. Asta în vis,
desigur. Delir verbal provenit din singurătate, așa
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DOMENIUL UNIVERSAL (56)
LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul
După ce le-a propus cititorilor noştri dosarul
Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul / 24 de
poeţi inconturnabili din întreaga lume şi dosarul
Zoom Québec / 8 poeţi francofoni, Linda Maria
Baros îi invită, începând cu luna noiembrie
2018, să descopere enormele cantităţi de forţă şi
viteză depuse-n cei care schimbă astăzi, la nivel
internaţional, dona poetică.
Indiferent de ţară, indiferent de limbă, indiferent
de formula adoptată. Un new look poetic multiplu,
mutant şi, întotdeauna, tonic, decapant. n

Poeţii care schimbă dona (24)
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Bostanii zac în câmp

Ne lăsam luaţi de curent şi călătoream
pe verticală spre etajele superioare, cu liftul.
Şi-acolo, între etaje, ne întorceam pe dos, ca un
stomac.
Lifturile erau la pătrat.
Când ne-ntâlneam, îmbrăcaţi în haine cumpărate-n
solduri,
pluteam – cu buchete de flori proaspete în mână.
Aşa arată distanţa. Unii dintre noi plecau
în excursie, cufundaţi în rumoarea întâmplărilor,
chiar aşa arată distanţa,
aceasta e distanţa – alţii, singuratici, dădeau la o
parte zăpada
de pe monumentele din oraşul natal.

Funinginea dimineţii se amestecă-ncet cu noaptea.
Trecând în viteză pe lângă câmpuri arse de soare,
un tren simte că-l ustură pielea.
Bostanii zac cu inima-mpăcată sub un soare tot mai roşiatic.
Iar noi stăm de vorbă precum îngerii care trec
pe sub arcade în maşini albastre cu toit ouvrant.
Un vânticel de vară suflă-n frişca norilor
şi ea se prelinge prin mâna ta nevăzută.
În patul tare al disputei
stelele trec cu paşi mari peste noi.
Noaptea-şi scutură coama neagră pe sub arcade şi pleacă
la drum.
Iar eu mănânc, în alergare, merele pietroase ale faţadelor
din Ljubljana
şi vântul împrăştie lacrimile îngerului prin lumea largă;
apoi oamenii vând merele prin pieţe.
Freamătul mării încolăcit în jurul pieptului tău
dezgolit care nu se dăruieşte decât pe jumătate
îmbrăţişării – ca o scrisoare.
Bostanii zac în câmp.
Vara şi-a lăsat fructele moştenire pe feţe de masă tăcute
iar sâmburii i-a ascuns în carapacea cărnoasă a timpului.
Soarele n-a înşfăcat pădurea decât pentru-o clipită,
dar în arderea sa n-o iartă
iar trenul se-apleacă o clipă dincolo de şine.

Palma deschizându-se: vezi dintr-o dată firimiturile
lunii care-a trecut, adunate pe braţul brun al râului
nostru comun,
peştişor agil prin nămol, cu dinţi care protestează-n
tăcere.
Am încercat să-i mângâi obrazul, dar era ca o
autostradă
fugind pe sub roţi.
Nu s-a mişcat şi totuşi
îmi scăpa printre degete ca un firicel de apă. Şi
atunci
s-a întâmplat: turnurile caselor au intrat în râu
şi cu muchiile lor colţuroase au început
să înoate.

Linda Maria Baros
Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981.
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona.
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri.
Poeme publicate în 39 de ţări.
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé.
Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
Vicepreşedintă a PEN CLUB-ului francez.
A tradus 40 de volume. Din română în franceză – 25.
Directoare a Festivalului franco-englez de poezie, Paris.
Directoare a editurii La Traductière şi redactor-şef al
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu.
Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
Site: www.lindamariabaros.fr

Funia lunii iunie
Şi nu doar plânsetele
care aduc cu freamătul petalelor Doamnei Dalloway,
ci şi întoarcerea lacrimilor la sursă,
ca înspre coloana unui copac înalt,
călătoria aceasta prin peţiolul plantelor
luminează pentru noi esenţa lichidelor,
în simbioză cu aerul pe care-l respirăm în somn –
toate acestea sunt semnele de care ne agăţăm
escaladându-ne propriul timp, cuvintele pe care alţii le
spun, şoptite în barba gri a luminii
matinale, când se îngână ziua cu noaptea, când ei se-aruncă
unul în braţele celuilalt ca şoriceii la teatru, scandând
victoria vieţii, între propriul chip întors spre sine şi
cel pe care-l împărţim cu o altă parte a sinelui
în coconul de semnificaţii dintre două trupuri
unde, chiar şi în vis, curge la nesfârşit
seva aproape de arbore a tuturor gândurilor.

Barbara Pogačnik (Ljubljana, 1973) este po
etă, traducătoare, critic şi promotor literar – fără îndo
ială cea mai cunoscută voce slovenă în sfera poetică
internaţională. După volumul de debut Inundaţii din
2007, care s-a bucurat de un mare succes, a publicat
alte trei cărţi de poezie – O foaie de hârtie pierdută-n
mulţime (2008), Albastrul care-acoperă casa (2013)
şi Alice în ţara pardesielor (2016). În paralel, a sem
nat nenumărate traduceri atât în slovenă, cât şi în
franceză. Poemele ei au fost publicate în treizeci şi
două de limbi şi i-au adus invitaţii la peste şaizeci
de festivaluri internaţionale de literatură. Din 2019,
Barbara Pogačnik este directoarea Asociaţiei autori
lor din Slovenia. n

Deus ex machina
Te iau dintre propriile-ţi siluetele de umbră,
te usuc printre tulpinile margaretelor cu pistilentunecate.
Îţi iau ochii-ncrezători şi crengile genelor de-abia
înverzite,
Rege Ubu.
Te iau din casa cu baldachin fremătător, dintre
bucăţile de tencuială ale
mirosului. Din câmpul cu căpşuni, prieteni uitaţi,
din chiuveta îngustă plină cu vase de spălat, din
fotografiile
prin care devii fotograf, din sete.
Cuşca plină cu pupile negre sădite în calicii
coboară asupra ta.
Te zbaţi, tragi de tulpinile flexibile.
Şi strigi, în liniştea ta, prin sălile neîndestulătoare
ale restaurantelor.
Nimic, absolut nimic nu se schimbă.
Dar un pai de ciclop parcă te-aspiră din paharul cu
limonadă al altcuiva.
O pădure de margarete imense care dau din cap
invadează din ce în ce mai mult întregul tău spaţiu.
Ai intrat pe-un tărâm care-ţi prinde pasul
şi-l ţine strâns în braţe.
Mergi şi tot mergi cu-un pas mecanic
ca să te ia cineva în braţe iar piciorul tău
nu nimereşte niciodată căldura, râul din oglindă.
Pentru că viaţa ne intră în gură ca nişte musculiţe.
traducere © Linda Maria Baros
			
şi Barbara Pogačnik
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Plecând dintr-o dată de-acasă

P O G A Č N I K
( S L O V E N I A )

/

aurel stefanachi

Cele

S/ apte

imperfecţiuni
A U R E L

ordinea verbelor în reflux și durere
să umple cântecul lutului –
corabie – nefiind: taină a nașterii stelelor
răscumpărată mie un nor de nisip;
din amurgul melodios al copilăriei
pasărea sfântă intrând în pământ...
corabie nefiind – imperiu al cenușii mele!

Studiu
... dar găurile din palme? (prin aceste
găuri privind se poate determina măreția
și inexistența lui Dumnezeu.)
... dar găurile din tălpi? pe veci constrânse
la o supraviețuire pilduitoare!? (mărindu-se
definesc cuvintele și gândurile
lui iuda iscariotul.)
... dar asemănările cu el însuși? rege sau
ieftin copist? (din oglinda ce nu încetează
să-mi curgă înfățișarea și moartea s-a
desprins o mască de rumeguș, un epitalam,
o cvadrigă cu sânge pe roți. un actor nebun,
o scândură în care se zbate steaua magilor,
un verset, iluzoriul număr de aur; o caldă
desfrânare a nemuririi...)
(printre toate acestea fața-mi ridică
drahmele vremii...)
... dar asemănările cu el însuși?
(rege sau ieftin copist) –
cine le-aduce în pânzele neantului

Cele Şapte
imperfecţiuni

– retragere în amurg –

1.
tu umbli răsfrântă ca anotimpurile
ești ceea ce gândesc eu fără de moarte
pulberea fină ce se impune
în tot ce înseamnă trecere-n carte
tu ești valul de Frunze din EUTOPIA
povestea – idee ce îmi subție carnea
dinspre azi în neunde floare blestem
negru nisip fumegând marea
TU! – moartea mea: verbul meu...!
2.
corabie – nefiind – arbori crescând în cer
șiruri de îngeri saltă în miezul rugului

3.
tu mi te arăți ca apa din cer
ca o spadă de gheață
din îndepărtările numitei Caliope
te întorci îndoială că sunt...
tu ești raza nevăzută de la miezul nopții
din neant îmi aduci cerneluri și pâine;
mai perfectă decât moartea
îmi revii mamă născându-mă...
TU – iluminare a mea / îndepărtare a mea
4.
să arborez o zi a singurătății
o siderală clipă din care ieșim
o medievală frumusețe
floarea – medee a marelui mim...?
să înmiresmez căderea anilor
incestă prelată în Univers;
din dealul de pâslă al trecerii
flacără neagră rămasă-nțeles...?
mantie de sare – colind în colind
5.
tu pe vârfuri îmi treci sufletu’
cu părul tău lung îmi deschizi verbele
coapsă a lui dumnezeu
când steaua polară întoarce vămile...
tu umblet al voluptății, coroană a depărtărilor
gând peste gând fiindu-mi UNU –
aripă strânsă în cer
când ceasul perfect vestește nebunu’
TU îmi treci sufletu’...!
6.
sub mătăsurile tale gândind
variile morții, amiaza iubirii –
gândind ordinea pierderii tale
sunet subțire în apele mării
sub mătăsurile tale gândind
habotnicul miez al cuvântului
gândind arta din biblii
vulturul blând al pământului –
o mie de ani în genunchi –
sub mătăsurile tale o grămadă de scoici
înnegrind „vânturile – malurile”...

Ş T E F A N A C H I

7.
tu mărești lumina până la întuneric
din începuturile creștinătății mi te arăți
o uriașă gură a pustietății –
toată îndoiala cunoașterii și morții...
tu mărești lumina până la întuneric
încât se descifrează Calea Magilor –
încât sufletu-mi ți-acoperă trecerile –
încât totul e faptul că suntem –
TU mărești lumina până la întuneric
TU amintire la începutul lumii...

Poate că se aude
corn de vânătoare
stam în genunchi în locul
zilei nașterii tale – numai amintiri
și verbe – NEBUNIE ȘI SCRIS –
stam în genunchi în locul
zilei nașterii tale – o piele malefică,
cenușă-parfum curgea peste mine,
te așteptam până din pietre și arbori
se întrupa CORN DE VÂNĂTOARE
stam în genunchi în locul
zilei nașterii tale – în galbenul toamnei
în umbletul trecerii

Cartea de dimineaţă
– fragment –
precum Edion Vestitorul în fața gândurilor
și faptelor sale
așa stau eu pe aceste țărmuri
și te cânt și tu nu exiști...
Eidola, Eidola, Eidola
viața mea dublă euforic trăiește
amintirea ființării tale – și ochii tăi (legănătoare
cenușă) dezleagă apele sângerii ale verbului
care mă îneacă –
să te numesc iubită?
să te confund cu o pasiune narcisiacă?
să fii o lepădare în graiul arhaic al zorilor și
întunericului?
fidelă transpunere a genului magic în
urma trecerii morții, în urma arderii zeilor;
să te numesc iubită? (îmi ridic brațele
această mișcare asemenea rodului din
pântecul visului superbă și neîntinată
mi te redă –)
să te numesc știință a sufletului?
(din volumul Maria, în curs de apariție)
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nasc „cu părul gri”, nu mai bat clopote de aramă, ci
acelea din cenuşiul tuciului, veghind doar „muţenii
în dangăt de tuci”. Prin griul doliului, poetul în
tâlneşte sensul originar al elegiei – elegheia – care,
la grecii de odinioară, însemna prohod, cântec de
înmormântare: „Mi-e greu, femeie, albastru-i în
cruntat,/ tavanu-i pietruit cu nenoroc/ şi somnul ţipă
în sânge-njunghiat/ şi-aud prohod în fluiere de soc./
Ochii-mi ard pe albastrele ruguri,/ m-apropii, sunt
sfios, m-apropii/ cresc, pe crengi uscate, muguri –/
şi ţipă onomatopeic tropii./ Nu mă mai primesc bi
serici/ să ard cu ruga mea icoane, –/ iar în amvon
smeriţii clerici/ doboară sfinţi în predici vane./ Iami floarea galbenă din mână,/ i-ai glodul din orbite
şi/ îngheaţă-n aer rece până/ îţi piere dragostea de-o
zi” (Efemeridă).
i tot astfel, în prohodul fluierelor de soc, poe
tul din Astrul nimănui descoperă poezia ca
rugăciune profană, cum spune Abatele Bré
mond: „Doamne, dă-mi un ochi de soare/ să torc fir
de bronz pentru greblat,/ dă-mi din lăstărişul forţei
Tale/ râvnă-n meşteşugul ce mi-ai dat./ Fă din fier
să crească bogăţii,/ ţărna să se facă portocale –/ şi
să coacem roada sântelor-mării/ la zeiţe tinere în
poale./ Doamne, dă-mi şi rodii, pâine caldă, vin,/
strigătul copiilor ce-aşteaptă/ să se işte-n aer de pe
şoldul plin,/ ca să-mi ducă sângele în faptă”. Sau,
într-o altă rugăciune pentru Înger, Îngeraşul meu:
„Dă-mă jos din prag de iarnă în copil,/ dă-mă din
octombrie în april,/ dă-mă din zăbavă în febril,/ fămă, Doamne, pentru-o noapte Will./ Dă-mi putere
pân-la capăt, dă-mi,/ dă-mi iubire și copii mai dămi,/ cât exist nu mă opri la vămi –/ dă-mi putere
pân-la capăt, dă-mi” (Rugă). Într-un timp astenic,
„nisip spălat de valuri”, poetul caută „leacul” ru
găciunii, al sentimentului religios, în chemarea şi
liniştea pădurilor de pini: „Fă-mă, Doamne, praf
în putrede raze,/ ciungă pasăre-n văzduh,/ vină
ocrotită-n duh,/ întunecă-mi ochii în negre ex
taze./ Culcă-mă-n răşina pinilor,/ decapitează-mi
muzici în auz,/ dă-mă în paza unui sfânt confuz/
să-mi caute ruga în albul caninilor./ Fă-mă piatră
adormită-n veac,/ timpul hulpav lasă-mi-l pe stern,/
vreau căpătâi o mână de etern/ şi veghea pădurilorleac” (O mână de etern).
acă în cartea de debut temele majore erau
agresiunea unei lumi coşmareşti asupra fiinţei
interioare şi doliul dintr-un timp astenic, în
Marival, Coman Șova scrie despre tirania cuvin
telor, despre superbia victoriei şi, deopotrivă, des
pre nimicirea definitivă a fiinţei sub forţa lor, într-o
sacră genealogie, asemenea aceleia care se citeşte,
în biserică, la liturghia din ziua naşterii Mân
tuitorului, unde se înșiruie seminţiile, cu Fiul care
pleacă de la neamul lui Avraam pentru a se naşte
lângă Betleem: „Să-l scoţi ca pe o boală sau ca peun mădular,/ să sorbi din aer chinul pentru el/ și să
exiști acolo, ca pasărea în ou,/să nu rosteşti cu buza
grea/ cuvântul cel slăbit de precauţii,/ să fii cuvânt
desprins din tine singur/ şi ca un fiu să-ţi poarte
numele mereu./ Să aibă sunetul tău, ochii tăi,/ un
duh robust cu ramuri de cristal.../ Ia-i mâna stângă
şi cunoaşte-l,/ ia-i mâna dreaptă şi cunoaşte-l,/
ascultă-i pulsul şi cunoaște-l./ E cuvântul cutare,
din tatăl cutare,/ seminţia cutare,/ venit de dincolo
de sânge,/ tăind adânc prin stratul întâilor păsări/ de
pe ţărmul unde încă se mai aud/ silabele lui nimeni”
(Monolog interior).
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În acest orizont, Marival e ceea ce aş numi
o carte a fiului, într-o vreme când apăreau Cartea
fiilor şi Cartea fiului de Mircea Ciobanu şi Norman
Manea. Fiul lui Coman Șova e, într-o lungă serie
de poeme (Nicăieri, În dreptul umbrei, Umbra în
poeme, În aşteptarea fiului, Fiii, Îndemn firesc,
Neocrotit), un simbol cristic asociat temei rezistenţei
neamului însuşi şi sentimentului patriotic, robust,
departe de retorica găunoasă a unor poeţi din epocă,
prea repede răspunzând „comandamentelor” de la
Mangalia.
entrată pe tema fiului, poezia patriotică a lui
Coman Șova e rezistentă, se citeşte cu in
teres şi astăzi: „Nu cânt o patrie ameţitoare
în nimburi şi în cai,/ nu pun decor de jertfe în
pustiu/ şi nici armuri de-aramă pe gurile de rai,/
cânt patria la ora în care scriu./ Cunosc o fugă
înspre aceste vremuri,/ din rădăcini, prin seve, că
tre floare,/ din zimbrii aprigi către pânze albe,/ din
săbii late apărând hotare./ Prin ierburi mari mai
stăruie cuvinte/ lăsate de părinţi să le-nvăţăm,/ cu
dreapta chibzuinţă și cuminte/ la neamuri voie bună
să le dăm./ Se mişcă ramul când ceva nu-i bine,/
şi fluiere de os pătrund în somn,/ vin secete sau
vânturi sau apele prea pline,/ bărbaţii toţi sunt ca un
singur om./ Și n-am visat vreodată străine avuţii,/
doar pe-ale noastre, da, le vrem păstrate/ pentru fii
şi fiice, pentru fii/ şi pentru-a fiilor de fii cetate./ Nu
cânt o patrie ameţitoare-n nimburi şi în cai,/ nu pun
decor de jertfe în pustiu/ şi nici armuri de-aramă pe
gurile de rai,/ cânt patria la ora în care scriu” (Se
mișcă ramul).
n aceeaşi logică scrie Coman Șova poeme
dintr-un pustiu de mesteceni, cu ecouri din
Esenin, asemenea colegilor de generaţie Horia
Zilieru, Aurel Rău şi mai tânărului Cezar Ivănescu
(Noapte albastră, Vin caii iar: „Fug – iar fug şi iar
sosesc mereu,/ ce greu îmi vine să tot fug întruna,/
fântânile-s bolnave şi hamurile reci,/ vin caii iar
–/ lăsând duminicile-n urmă,/ o luni în faţă vine,/
vine-o luni/ când zilele sunt trepte-alunecoase./ Vin
caii iar –/ şi eu mă culc sub cetini/ şi cobor în var”).
Dar şi poeme în fascinaţia mitului, a protoistoriei
şi a „timpurilor dace”: „Eu tot aştept din beznă
până-ncoace/ calul de aer cu aripi de foc/ ce poartă
adânc o fugă prin timpurile dace,/ un zbor peste
aiurea şi peste nenoroc./ Aştept calul de aer răzbind
prin cerul ud,/ din depărtarea unde l-am pierdut,/
cu zgomotul potcoavei în care mai aud/ îndemn şi
apărare de dincolo de lut./ Aştept înspre noapte cu
straie de tort/ cu torţele aprinse, pe hotar ne-ntinat,/
să vină arzând într-un ultim efort/ calul de aer din
mitul uitat” (Mit uitat). n
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pariţia masivei antologii Cuvinte de reazem.
Uimirea de a fi, însoţită de grafica foarte in
spirată a lui Iurie Braşoveanu, în de-acum
cunoscuta serie Opera omnia a Editurii TipoMol
dova, aşază poezia lui Coman Șova în marea pro
vocare a confruntării cu gustul, interesele de lec
tură şi paradigma de sensibilitate ale cititorului
de azi. Ce, cum, cât îi (mai) spune cititorului din
cel de-al doilea deceniu al secolului XXI lirica din
volumele anilor ’70-’90 – Astrul nimănui, Marival,
Cuvinte de reazem, Poeme, Unul cu altul, Căderea
fructului, ca şi aceea din Nevoia de alb (1996) ori a
Ineditelor din 2020? Citită astăzi, poezia lui Coman
Șova pare în continuă stare de alertă, anticipând
modificările de paradigmă, apoi însoţindu-le cu
un discurs liric unde se fixează liniile de forţă ale
acestor schimbări şi rostul lor în definirea temelor
majore pe care le asumă condiţia umană însăşi în
veacul trecut, dar şi în „era tehnologică” al cărei
challenge – o spune Mircea Eliade – este inventarea
unei mitologii proprii şi, aş zice, a unei poezii pe
care să o genereze. Până când se vor întâmpla toate
acestea, lirica rămâne a vechilor/noilor poeţi, în
fluxul (încă) viu, mereu proaspăt al „uimirii de a
fi”, cum scrie Coman Șova.
umea poeziei din volumul de debut Astrul ni
mănui, ca şi aceea de astăzi, se supune unei
violente agresiuni a realului, cu păsări mari
care vin „cu ciocul să mă-ngheţe” ori cu pasărea
„ciungă” din văzduh prăbuşită în „negre extaze”.
E o lume coșmarescă, fixată în imagini de la limita
expresionismului: „Materie furioasă cu oasele albi
te,/ tuse înăbuşită-n fum de putregai,/ miros de sub
suoară în bicepşi de jivină/ şi aer dens în râsul sa
tisfăcut de cai./ Sub ochi o oboseală – trăsură fără
roţi/ târâtă de câini ciungi cu hămăit uscat/ în iarna
gloduroasă cu fulgii de noroi/ şi zbor de plumb căzut
din cerul mai” (În ring). Mai mult încă şi, poate, în
contrast cu aşteptările cititorului din 1970, poetul –
o replică a „poetului blestemat” despre care scriau
simboliştii din alt veac –, în silă, lehamite, cu realul
murind între hârtii şi cu privirea stoarsă în doliul
griului, scrie un testament „în înserare”, frică, întrun ţipăt înăbuşit şi într-un „protest îmbălsămat”. E
testamentul de dinainte de Apocalipsă: „Când am
plecat de-acolo,/ acum o mie de vieţi,/ mi-am lăsat
casa cenuşă,/ grădina cu pomi măcinaţi/ şi masa din
blocuri de cuarţ,/ unde stăteam cu părinţii/ zile în
şir,/ fiindcă eram uşori şi ne vorbeam tăcând –/ şi
câte mai ştiam atunci/ când aveam aripi de silex./
Dar a venit un frig cu faţa gri,/ care a lins iarba/ şiau dispărut mioarele şi caii/ şi păsările s-au mistuit
în frig/ şi a crescut lumina lângă noapte/ până când,
tremurând dinăuntru,/ Luna a-mpietrit de tot./ Cât
gri a coborât din ochii mei,/ cât gri s-a aşternut./
Mi-am îngropat părinţii şi femeia/ într-un crater
gri,/ mi-am coborât privirea grea de gri/ şi, de pe-o
stâncă gri,/ m-am aruncat cu aripi gri/ în apele
Pământului” (După Apocalipsă).
Fiinţa din versurile primei cărţi, ca şi aceea
a Ineditelor, trăieşte într-un timp astenic, una dintre
imaginile-pivot ale întregii poezii a lui Coman Șova.
Culoarea dominantă a lumii astenice de atunci şi
acum este griul, culoarea cenuşii, prin care cei din
vremurile biblice identificau doliul (unii pictori din
Evul Mediu l-au imaginat pe Iisus la Judecata de
Apoi în veşminte gri). Griul e al pierderii: copiii se
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nul 2020 nu a însemnat și sunt convinsă că nici nu va însemna doar
pandemie, statistici și alarme, ci și regenerare spirituală. Cartea lui Ho
ria Gârbea Minunata viață a personajelor, apărută la Editura Neuma
în acest controversat an 2020, este o demonstrație sui generis a unei forme
superioare de adaptare la ceea ce ți se impune și la ceea ce îți impui, stând în
intimitatea casei și a ființei tale.
Din Cuvântul introductiv aflăm că este vorba despre a treia ediție a căr
ţii, dar care conține și texte întru totul noi. Mărturisesc că nu am citit edițiile
anterioare, însă acest volum m-a captivat, în primul rând, prin ineditul abor
dării. Nu mi-aș fi imaginat o radiografiere a vieții personajelor care să facă
posibilă tangența vizibilă cu viața reală atât de convingătoare, cum se întâmplă
în cartea lui Horia Gârbea. Autorul, cu un îndelung exercițiu de lectură, fiind în
plus și dramaturg, a dezbrăcat personajele în fața cititorului, le-a condus pe o
scenă imensă, punând sub lupă iubiri, pasiuni, vicii, tabieturi, fițe, conflicte, de
rogări de la obligații cotidiene, delicte, adică „minunata” lor „viață”, nu pentru
frumusețea în sine a acesteia, ci, mai degrabă, pentru a captiva cititorul; Horia
Gârbea însuși mărturiseşte că „personajele sunt niște ființe care viețuiesc și
sunt descrise trăind, asemenea oamenilor reali”. Volumul se referă la personaje
din peste 200 de opere în proză sau piese de teatru, create de peste 140 de autori,
și se deschide cu un capitol intitulat sugestiv Trecute vieți de fanți și de birlici.
Horia Gârbea merge pe urmele unor personaje cărora le place jocul,
pentru că ludicul nu este o descoperire a generației supertehnologizate de azi,
există din timpuri străvechi și, astfel, în societatea românească de secol XIX, ca
și în cea interbelică, jocul devine nu numai o modalitate de a te relaxa, cât mai
ales o modă. Se joacă tabinet, stos, dacă ne referim la personajele caragialești,
însă, dacă ele reprezintă (sau vor să reprezinte) protipendada, atunci aceste
personaje joacă preferance, baccara, ca să nu mai vorbim de poker, cum se-n
tâmplă în lumea lui Mateiu Caragiale, la Brăescu sau la Preda.
Amorul este subiectul celui de-al doilea capitol. Şi aici, ca peste tot în
carte, tipologiile diferă, întrucât unii eroi sunt brutali, alții pudici, mulți ina
bili sau de-a dreptul fraieri, ca atare, în lumea literaturii „ce se petrece între
cocoșei și puicuțe rămâne la fantezia lectorului”, ne asigură Horia Gârbea și
nu avem de ce să-l contrazicem. Dragostea are nevoie de energizant și acesta
e reprezentat de alcool; se bea pentru curaj, se bea de fericire sau de necaz iar
licorile variază de la șampania rezervată aristocrației, precum boierilor din La
Medeleni, până la poșirca acră și trezită preferată de Gore Pirgu.
Nu ai cum să nu fii curios, în calitate de cititor, când îți cade sub ochi
un capitol intitulat Târfe, ștoarfe, boarfe iar convingerea că literatura fură mult
de la viață pare și mai clară, tipologiile sugerate fiind exemplificate, printre al
tele, cu personaje din romanele și dramaturgia lui Camil Petrescu sau din vasta
Cronică de familie a lui Petru Dumitriu. Dar personajele au și credință, uneori
chiar un ușor fanatism, sunt prinse în drame fără ieșire și aleg sinuciderea,
altele, pragmatice, fac averi, fură,
mint, parvin iar capitala apare ca
„locul prielnic atractiv prin posi
bilitățile de afirmare” pe care le
presupune, însă, după cum obser
vă autorul, care „nu este lipsit de
capcane”.
Plăcut și incitant devine
parcursul prin viața personajelor
și când sunt vizate profesii, cum
ar fi cea de dascăl sau de actor,
ultimele două capitole ale cărții
oprindu-se asupra unui aspect
exterior și anume vestimentația
eroilor, care, nu-i așa, spune ceva
despre cei care o poartă. Minuna
ta viață a personajelor este o car
te vie, originală în abordarea ei,
te destinde și îți creează un fel de
bon appétit pentru noi și noi in
cursiuni în lectură. De aceea o re
comand cu convingere celor care
își doresc o stare de bine, de con
fort interior. n
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an-Octavian Breaz (n. 1982, Turda) este critic şi istoric de artă, curator la Muzeul
de Artă din Cluj-Napoca, doctor în filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca. La aceeaşi universitate a fost asistent de cercetare ştiinţifică în
cadrul unui Proiect CNCSIS (2009-2011) referitor la interacţiunile dintre politicile
culturale şi creativitatea artistică în epoca globalizării. A urmat un program de studii
post-universitare GE-NEC III la New Europe College din București (2009-2010).
A publicat critică de artă modernă şi contemporană în revistele Tribuna, Steaua,
Flash Art. Czech and Slovak Edition, Revista de filosofie și Arta (UAP) iar poezie, în
revistele Neuma, Steaua și pe DLITE. Blog de literatură german-român.
Dan Breaz debutează în 2019 cu volumul de versuri Un an crescut la loc,
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca. El scrie o poezie cerebrală. Nu lasă loc
pentru efuziuni, glisări sau deraieri de la bunul mers al poeziei. Versuri elegante
îmbracă structura precisă a scrierilor sale, construite cu solide cunoștințe de teorie
literară; poemele sunt atent lucrate, lirismul, bine strunit: „Vorbele/ Se așază în
propriile/ Fundații/ Și își vorbesc/ Ca un fluture, ca o libelulă,/ Fragmente ale/ Limbii
odată cunoscute” (Ieșirea din cântec).
Prin cuvintele cu grijă alese circulă fluidul emoției. Aceasta nu doar că dă
viață textului, ci trece dincolo de el și ajunge la cititor. Un vibrato special, încărcat
de o pasiune stăpânită, răzbate din aceste versuri. Având origini latine, cuvântul
pasiune, passio, onis, acţiunea de a suferi sau de a îndura, conferă nuanțele pe care
le regăsim în pasiunea poetului și care, alchimizată liric, individualizează, permite
obținerea unei voci aparte.
O poezie urbană, mulată pe contemporan, pe cotidian, pe autohton scrie Dan
Breaz: „Treci pe o stradă, iar pașii sună/ Ca o scurtă bătaie în ușă./ Zorile răspund,/
Proiectează jeturi de lumină/ De la unele ferestre./ Tu, de fapt, calci printre/ Penele
verzi ale luminii./ Ai ajuns în piața/ În care înalte fâșii de carne/ Sunt purtate pe
brațe/ Ca prințesele moarte/ Și poartă rochii de gaz cald” (Îmi spui că nu se întâmplă
nimic).
Dincolo însă de acest cadru familiar, poezia capătă profunzime prin peisajul
intim, de jurnal, înspre care eul poetic permite priviri fugare. Un volum ulterior care,
în cazuri fericite vine și cu o maturizare lirică, va aduce, probabil, un mai mare
curaj al mărturisirii, al sondării propriului abis. Inserțiile livrești se constituie în
puncte de fugă firești, interesante și nu epatante sau intimidante: „Pentru că au rămas
pe pământ,/ 12.000 de soldați/ Dintr-o poveste/ A lui Tucidide/ Sunt mai nobili/
Decât 12.000 de soldați/ Din războiul peloponesiac/ Al lui Herodot,/ Care a înflorit
povestea,/ Până a zburat în cer” (Vorbirea istoriei).
Biograficul se insinuează în text printr-o rețea de capilare efectuând un transfer
discret, dar fecund: semnificații, istorii personale apstelează teritoriul poeziei.
În această poezie urbană, orașul reprezintă contextul pentru intelect, pentru
ființa umană care gândește, deci există. Lumea urbei este un pretext de îndrumare
a atenției spre idei, spre concepte, spre meditații și parabole. Ființele exemplare al
căror traseu existențial a lăsat o dâră luminoasă în istorie, ajungând, prin realizări
excepționale, să influențeze omul de astăzi, sunt punctele declanșatoare ale acestor
evadări spre înalt.
În acest cadru aparte, natura este prezentă prin vegetalul ai cărui lujeri și mu
guri se ivesc timid, ca o reminiscență a unui timp arhaic. Natura nu are o prezență
compensatorie, estetică, nostalgică, nici nu aduce echilibru. Lumea din poezia lui
Dan Breaz este originală și bine alcătuită iar natura este doar unul din elementele ei
constitutive.
Ecouri nostalgice reverberează dinspre locul copilăriei, și el urban. Luminile
și umbrele unui mic oraș transilvan migrează în spațiul poemelor. Fără a fi cople
șitoare, amintirea lor închide cercul: începutul și sfârșitul, nașterea și moartea, timpul
care devorează totul, chiar și „un an crescut la loc”. Iubirea, înțeleasă ca eros și ca
storge, înflorită în filigran, nu este o piedică în calea timpului devorator, ci o speranță
ce pâlpâie în ciuda răspunsului dureros al logicii: „Cel mic spune adevărul:/ «Eu
urc spre voi să fiu cântare în ramurile/ Copacului cu cântece.»/ (...)/ Cel mic va
spune adevărul:/ «Voi coborâţi spre mine să fiţi cântare în rădăcinile/ Copacului cu
cântece»” (Cel mic spune adevărul).
Conștientizarea acută a naturii ciclice a macro și micro universului îi dau
tensiune și o dimensiune tragică acestei poezii aflate sub semnul lui uroboros. Dan
Breaz debutează cu un volum atent pregătit, bine structurat, având deja o voce pro
prie, foarte matură: „Îmi spui că nu se întâmplă nimic./ Dar veșnicia ce-i?” n
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Numărul mare de cărți primite și apariția revistei la sfârșitul anului trecut într-un nu
măr dublu au impus înmulţirea semnalărilor din această pagină și au adus bucuria de a avea
subiecte interesante.

TAG-uri

Provocarea retraducerii literare,
Editura Universității București, 2020
Un volum de peste 200 de pagini, coordonat de Prof. dr. Liviu Franga și Prof. dr.
Ioana Costa, reuneşte lucrările Simpozionului internațional despre retraducere literară, care
s-a desfășurat la București, în noiembrie 2019. Organizatorii evenimentului au fost Filiala
București – Traduceri literare, prin Peter Sragher, coordonatorul și inițiatorul manifestării, și
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București. Tema simpozionului a fost
necesitatea retraducerii operelor literare, demers care îmbogățește limba română și deschide
noi orizonturi culturale pentru oamenii formați în limba-țintă. Volumul cuprinde comunicările
susținute pe această temă de 21 de traducători cu experiență și prestigiu, reprezentând o
elită a domeniului și efortul de transpunere în română – din numeroase limbi clasice și
moderne –, ale unor opere în limbi de circulație largă și mai restrânsă. Toate comunicările
s-au referit la retraducerea unor autori canonici esențiali pentru cultura europeană: de la
Homer și Shakespeare la Gogol și Proust, dar și la Holan și Havel. Simpozionul a avut și
oaspeți străini care au prezentat traducerile unor autori clasici în norvegiană și maghiară,
respectiv din cehă în portugheză. Este meritoriu că prezentările lucrărilor – filmate, de altfel
– ca și dezbaterile, au fost acum tipărite într-un volum care este, efectiv, de o mare impor
tanță pentru traductologia românească. Parcurgerea lui reprezintă, pentru cei interesați de
domeniu, o experiență de maxim interes, dar și o bucurie a spiritului. Nu putem decât să
sperăm și să ne dorim ca vremurile să permită un simpozion similar în anul 2021.
Any Drăgoianu
Umbra mea urcă pe scenă, Editura Neuma, 2020
La spartul lui 2020 a apărut un nou volum de versuri semnat de Any Drăgoianu,
această lady in red a poeziei gorjene și universale. Căci drumul spre universalitate trece pe
unde nu te-aștepți și, dacă a străbătut axa Hobița-Paris, totul e posibil și azi. După volumul
precedent, tumultuosul Femeie jucându-se cu focul, apărut tot la Editura Neuma, în această
culegere de versuri inedite, cu titlul la fel de inspirat, Umbra mea urcă pe scenă, poezia
scrisă de Any Drăgoianu s-a limpezit, a devenit mai meditativă și mai reflexivă. Asemenea
Jiului care își astâmpără cursul când scapă din defileu pentru a trece pe sub podul Târgului
(declarat „amar” de criticul și poetul Gheorghe Grigurcu), textele scrise de Any Drăgoianu
devin mai ample și mai liniștite.
Umbra care urcă pe scenă „se măsoară cu verbele/ îngrămădite în pieptul actorilor/
nimeni nu răspunde la provocare/ un control absolut al cortinei” este apanajul eului care își
compune minuțios apariția, ca și dispariția, într-un „act terminal” în urma căruia omul este
biruit de istorie, căci: „istoria a învins din nou/ în picioare rămân numai/ statuile din centrul
oraşului”.
Ceremoniile rămân totuși somptuoase. Resemnarea pe care o clamează poeta este
enunțiativă, are mult dintr-un gest teatral, larg, de efect: „mă resemnez/ până la urmă viaţa asta/
nu e decât o uşă pe care intrăm grăbiţi/ într-o casă zugrăvită/ în atâtea culori/ mereu ne înghesuim
pe holurile înguste/ (…)/ până să ajungem în balcon/ ca să
facem semne mulţimii/ adunate să ne aclame”. Poeziile din
această carte au încă destul din disperarea cu care „femeia”
care se juca periculos cu focul voia să incendieze lumea.
Privirea este însă mai largă, se simte o tentație a împăcării
cu universul și cu destinul. „Femeia îmbrăcată în poemul
tău de azi” este acum „cu genunchii vineţi de aşteptare”. Ea
„trage de timp ca de o corabie naufragiată/ să mai câştige
zile din tinereţe”. Cititorul e îndemnat să o asculte, nu
mai este sfidat s-o lege ca pe o urmașă a lui Nero care va
aprinde cetatea: „şi ascultă-i plânsul/ singurul imn pe care-l
repetă încă din copilărie”. E bine că Any Drăgoianu nu-și
calmează întru totul angoasele, dar și că are acces la reflecții
mai profunde. Dacă pozele de vitrină există și ele, poeta le
echilibrează bine cu versuri mai adânci și mai confesive: „nu
ştiu dacă bucata aceasta de lume/ este o născocire/ dintr-un
joc virtual/ şi când apăs enter/ vin sute de troieni/ îngropând
verdele câmpiei/ în adâncul celulelor laser”. Cămașa de for
ță a devenit „confortabilă”.
Contez în continuare pe Any Drăgoianu și cred că
trebuie să urmărim cu atenție maturizarea ei promițătoare
cu texte tot mai ofertante și mereu vitale.

Ela Iakab
Poemele de la Aethris, Editura Eurostampa, 2020
O poezie incantatorie, pe temele unei mitologii personale, in
ventate ad-hoc, constituie materia celui de-al doilea volum de versuri al
impetuoasei poete Ela Iakab. Ea ne vorbește pe un ton grav și „definitiv”
despre „stihiile și matca lumii”, despre „tării” (în sensul celest, nu în cel
cu care sunt obișnuiți poeții!), „străvechiul ritm al nopții polare”, „cupe
interzise”, „munți invizibili”, dansatori „din Valea Indului”. Nu e nimic
ludic sau frivol în poemele sale scurte, cu ton liturgic. Uneori enunțurile
decise, lapidare, fără predicate, se înșiruie într-un mod misterios, criptic.
Cititorul nu știe exact ce ritual se oficiază, ce mistere orfice sau eleusine,
în care el, lectorul, nu e inițiat până la capăt, se desfășoară în fața lui.
Astfel, Persefona din Lugoj taie „cu mâini din altă lume” niște „felii din
obeliscul de granit” în umbra căruia stau „poeme hieroglifice despre
iubirea noastră”. Ela Iakab scrie cu obstinație contra curentului, își tră
iește și își construiește propriile mituri, mizează pe monotonia unor for
mule sacre, repetitive, care aduc o amorțeală hipnotică și o conduc spre
„puritatea/ interzisă omului”. Fenomen singular în poezia zilelor noas
tre, scrisul poetei Elei Iakab denotă îndrăzneală și seriozitate.
Ana Dobre
Miron Radu Paraschivescu, Editura Academiei Române, 2020
Un volum masiv, de peste 560 de pagini, redactat cu acribia
și gravitatea care au făcut-o cunoscută pe Ana Dobre, cuprinde tot
ce se poate spune despre Miron Radu Paraschivescu și chiar ceva pe
deasupra. Subiect al tezei sale de doctorat, MRP este pentru Ana Do
bre un obiect de studiu pe care îl tratează cu atenție de savant și fără
menajamente, ca un biolog – un crustaceu scos din apele destul de no
roioase ale epocii sale. Personajul este disecat ca și scriitorul, mono
grafia se ocupă de viața și opera lui, mai mult de istoria personală și
de ecoul critic al faptelor sale literare decât de hermeneutica părții mai
rezistente a poemelor. „Omul atâtor contraste” – cum îl vede Ana Dobre
pe MRP – se ocupă de un subiect care ar putea fi fascinant și pentru
psihologi (psihiatri eventual). Pe bună dreptate, cercetătoarea le acordă
mai multă atenție faptelor scriitorului – în epoca agitată în care a comis
destule – decât Cânticelor țigănești.
La câte a comis MRP, laturile bune ale acțiunii sale și opera lui,
câtă mai rezistă, plus micile inconformisme pentru care și-a avut partea
de supraveghere, necesită o balanță foarte fină, pe care Ana Dobre o
găsește. Ea nu-și face mari iluzii, nu laudă tot ce a scris autorul și îi
cântărește la fel de precis contradicțiile. MRP a primit pedeapsa tuturor
iluzionaților de comunism: cum l-a crezut și cum a ajuns să-l vadă. De
aceea, personalitatea lui contorsionată merită această monografie lucidă
semnată de Ana Dobre.
Tatiana Ernuțeanu
Carne, visuri și oase triste uitate în Hydra, Editura Eikon, 2020
O poetă foarte tânără și foarte autentică în fronda ei juvenilă a
fost „descoperită” de Ioan Es. Pop, care o prezintă pe coperta a patra
a volumului ei de debut. Ea este, după cum se autodeclară, „un loz
câștigător pe scena poetică modernă“, pentru a nu mai vorbi de cea
postmodernă. Textele au dezinhibarea tinereții, dorința de emancipare
a adolescentului care se simte nemuritor. „Prea tineri pentru a primi
votul de încredere, prea bătrâni pentru a mai ține cont de ceva”, poeții
de acest fel se „declară împotriva romantismului”, fiind îmbibați de
romantism, unul neo, desigur. Comparațiile sunt sfidătoare: „iubirea
noastră arată ca un bar la ora închiderii/ ca o pauză de publicitate pentru
PUR”. Dorința „este ca un biscuit topit în lapte” iar sentințele devin
categorice: „Ești vinovat de toate pozițiile corpului meu și de toate
entorsele mele/ Te-am plătit scump, încă am rate”. Ofensiva lirică a
Tatianei Ernuțeanu are strategii subtile, ingenioase și un desăvârșit bungust, care o ferește de excesele vituperării pamfletare și de alunecări în
grotesc. Asemenea poeți pot, din fericire, să rămână adolescenți toată
viața, precum Traian T. Coșovei. Trebuie cultivați și ocrotiți pentru că
ei au acea stofă rară din care se pot croi marii poeți. n
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e câteva decenii bune, destinul lui Al. Câțcăuan se împletește cu cel al Casei de
Cultură a Sindicatelor din Bistrița. În această calitate, abilul și harnicul manager
a devenit patronul unor întâlniri memorabile dedicate marilor spirite tutelare
ale locului: George Coșbuc și Liviu Rebreanu. În fiecare an, iubitorii de literatură se
întâlnesc la Bistrița pentru le a aduce un pios omagiu celor doi scriitori canonici ai
culturii române. Dar, pe lângă aceste colocvii de factură academică, Al. Câțcăuan se
numără și printre inițiatorii unui valoros festival de umor – Mărul de aur, care a ajuns
la treizeci și cinci de ediții. Apărută la Editura Aletheia din Bistrița în 2020, recenta
lucrarea intitulată Povestea Merelor de Aur și a Regelui Râs semnată de acelaşi Al.
Câțcăuan se găsește sub semnul memoriei, alcătuind cronica savuroasă a festivalului
pe care îl organizează acesta, festival care a dobândit un real prestigiu internațional.
Cartea beneficiază de o scurtă postfață semnată de Cornel Udrea: Mărul de Aur, o
istorie. În numai câteva rânduri, reputatul prozator atrage atenția asupra principalelor
trăsături ale literaturii umoristice, pamfletul, epigrama, fabula și parodia având im
portante valențe educative. Deși privite adesea ca niște forme literare minore, rolul
acestora este extrem de important în societate. Încă din antichitate, terapia prin râs
a avut menirea să sancționeze derapajele și să igienizeze grajdurile lui Augias. Iar
cele 35 de ediții ale festivalului de satiră și umor Mărul de Aur pun în evidenţă toc
mai vitalitatea acestor genuri literare, precum şi necesitatea literaturii umoristice.
Colocviile au reușit să se impună prin seriozitatea cu care au abordat actul de cultură.
Nu întâmplător, Mărul de Aur a fost prezentat de Cornel Udrea ca „un festival de
identitate culturală, un creuzet de valori ludice, o Istorie, nu numai bistrițeană”.
Umorul și proiecția în fabulos alcătuiesc două din trăsăturile esențiale ale
volumului. Sub acest aspect, în fruntea lucrării se găsesc două citate elocvente
purtând semnătura lui Dorel Vișan. Să-l reproducem pe primul dintre ele: „Mărite
Doamne Râs, am sosit în Cetatea Ta, mai renumită decât Satira și mai lăudată decât
Umorul.” Având un titlu caracteristic basmelor, cartea lui Al. Câțcăuan se deschide
cu o secțiune intitulată Merele și Regele Râs. Exprimând crezul artistic al autorului,
capitolul are valoare de artă poetică. Memorialistul vorbește despre rolul pe care
l-au avut satira și umorul în literatură. Al. Câțcăuan definește satira drept „mama
moravurilor societății”, în timp ce umorul „este tatăl, părintele confesiunilor ridicole
și-a zicerilor într-o dungă, cel care trăiește prin el însuși, generatorul bancurilor,
vioiciunea, veselia și puterea fără de moarte”.
Privind în oglinda magică a împărătesei malefice din Albă ca zăpada, autorul
se întreabă retoric când a fost mai bine în România. Răspunsul, de o mare savoare,
ia forma unei critici tăioase a realităţilor sociale din ţara noastră. Deși am scăpat
de racilele comunismului, prezentul oferă suficiente subiecte de inspirație pentru
creatorii de satiră și umor. Nu întâmplător, Caragiale este mai actual decât oricând!
Al. Câțcăuan analizează, în acest context, metamorfozele pe care le-au cunoscut
satira și umorul în ultimele decenii. Cum cenzura funcționa din plin în timpul to
talitarismului, „din chingile satirei erau exceptați fără cârtire activiștii de partid,
militarii, securiștii și șeful direct al fiecărui cetățean”. Drept consecință, calul de
bătaie al celor care practicau satira au ajuns doar frizerii, ospătarii, coafezele, bețivii
și divorțații. Apelând la valențele educative ale umorului, se credea că alcoolicii și
persoanele divorțate puteau fi readuse la calea cea dreaptă. Al. Câțcăuan examinează,
de asemenea, rolul bancurilor în totalitarism. Apoi remarcă faptul că, în trecut, umorul
de calitate era apanajul grupurilor de satiră, în timp ce brigăzile artistice de agitație
doar mimau comicul. Astăzi, când nu mai există interdicții, satira și umorul depind
de imaginație, cultură, demnitate și curaj. Vorbind despre pamflet, Al. Câțcăuan face
o distincție clară între „pamfletul cu înjurături la distanță” și cel „cu studii superioare
de aproape”. Satira și umorul de azi îi aparțin unei alte generații și vizează o nouă
ordine politică și socială. Ele nu mai reprezintă niște tehnici de supraviețuire. La fel
ca în basme, se trece de pe un tărâm pe celălalt.
După aceste incisive comentarii cu caracter general, autorul realizează o
radiografie acidă a realităților bistrițene din anii ’80. Aici sosește scriitorul Giuseppe
Navarra, care vrea să înființeze un festival de satiră și umor. Printre altele, acesta
vizitează și vestita Stațiune de Cercetare și Producție Pomicolă, unde se cultivă
celebrul Golden de Bistrița. Principala preocupare a organizatorilor este aceea de
a alege un nume potrivit pentru festival. Convinși că orice faptă demnă de urmat
trebuie să aibă la bază un mit legitimator, „cerchiștii satirei” ajung la lumea basmului.
În felul acesta, ei redescoperă mitul mărului de aur și al împăratului satirei și umorului
căruia i se furau merele. Pe post de Prâslea cel Voinic este găsită o instituție în măsură
să găzduiască o asemenea manifestare. Treptat, aceasta devine evenimentul anual
major al oraşului. Utilizând un limbaj jovial, Al. Câțcăuan reconstituie astfel istoricul
festivalului de satiră și umor Mărul de Aur, din 1983 până în prezent. Iar comentariile
lui incisive sunt presărate cu numeroase exemple preluate din textele prezentate în
competiție de-a lungul timpului.
Plasându-și confesiunile în fabulos și conferindu-le o puternică dimensiune
ludică, Al. Câțcăuan reușește să înnoiască memorialistica românească prin câteva
pagini remarcabile. n
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u un titlu declarativ și cantabil, precum refrenul dintr-un șlagăr, recentul
volum al poetului Mircea Stâncel Sunt imperfect, draga mea (Colecția
revistei Discobolul, Alba Iulia, 2020) își asumă, ironic și melancolic,
gesticulația îndrăgostitului de poezie. Încă de la ultimele volume publicate
(Lucruri și limbaje, 2009; Dincolo de melancolie, 2013; Cartea speranțelor
disperate, 2017), poezia lui Mircea Stâncel a intrat într-o nouă fază a explo
rării lirice: transcrierea viziunilor se face cu exactitate și finețe, recuperân
du-se în mod prioritar emoția. Apare firesc, în acest context, tot melanjul de
romantism (ca atmosferă și întoarcere nostalgică), neomodernism (nichita
stănescian, nerenunțarea la metaforă) și postmodernism (prin ludic, dezinhi
bare, referențialitate puternică, dar discretă), venit pe fundalul unei căutări mai
profunde a poeziei adevărate, a versului cu personalitate. Asumând o întreagă
tradiție poetică, Mircea Stâncel conciliază sensibilitatea romantică angajată
cu evenimentul comun, de fiecare zi, asociat libertății programatice a post
modernilor. Astfel, versul trece prin diverse filtre culturale, iar raportarea la
întreg este mult mai complexă și pune în evidență subtilitatea regiei discursive
a autorului.
Descumpănit de timpul indecis pe care-l traversează, Mircea Stâncel se
întoarce la aura poetului romantic, mereu îndrăgostit de Poezie, de feminitate,
de frumosul și grația peisajului de clorofilă. Iar, în mod cert, Poezia este de
genul feminin, e capricioasă și tânără, se re-inventează mereu, toate bluzele ei
înflorate îi vin mănușă iar vitalitatea-i debordantă o face posesivă și lacomă,
gata oricând să cutreiere noi anotimpuri. În goana ei după forme, apar pante
abrupte și periculoase, dar poezia se cere mereu desăvârșită iar echilibrul în
versuri se aseamănă mersului pe sârmă, cu sufletul la gură, chiar fără respirație,
pentru a evita prăbușirea în gol. Relația cu Ea (Poezia) presupune un limbaj
insinuant, exprimând dorința, sexualitatea, imaginarul liric explorând lasciv
toate cotloanele corporalității.
Chemarea la unire androginică e reiterată mereu, contopirea în carne
și spirit poartă amprenta sacralității ritualice, înglobând toată tradiția lumii,
de la cea erotică la cea mitologică, de la arhetip la ceremonialul autohton,
personalizat de atmosfera anilor ’80: „Mă îmbolnăvesc mereu de la polenul
tău/ și de la trandafirii tăi înfometați/ pe care i-ai scăpat de sub control/ pe care-i
lași să cânte într-o parte a curții mele/ un spectacol ce l-a cumpărat pe mozart/
îți ascunzi din nou toate punctele vulnerabile/ miile de geamuri sparte de la alte
reprezentații/ copiii se mai joacă încă pe ulița noastră;// ai vrea să fii ca ei din
nou pe bulevardul ăsta/ care a înghițit toate ulițele mele/ seara îți ascunzi pașii
când vii acasă;// mă îmbolnăvesc de la iubirea ta indecisă/ de la dimineața în
care ai plecat pentru multă vreme/ cred că nu ne mai putem atinge/ și paginile
tale pare nu se împletesc cu cele impare ale mele/ de-aceea cartea noastră nu
se mai închide;// aș mai vrea să fie un moment plin cu tine/ tu cea care ești tot
mai greu de înțeles/ să ne zâmbească strada din nou/ și noi să alergăm către un
singur poem” (Cartea care nu se mai închide).
Volumul de față are un pronunțat caracter programatic și implicit pole
mic, vorbind despre recunoașterea, fără rezerve, a tuturor formelor de poezie
autentică. E doar nevoie de mai multă puritate, pare să spună autorul; Poezia
a fost purtată prin locuri prea murdare și indecente, e cazul să se îndrepte spre
un alt anotimp, unul al iubirii și senzualității, al metaforei și al nostalgiei, să se
întoarcă la „bluzele albe pe care nu le-a mai îmbrăcat nimeni”, la vișinii care
„se pregătesc să-mi vândă primele flori”. „E încă loc de întoarcere”, spune po
etul cu nonșalanța celui care a înțeles un adevăr fără echivoc: „tu ai o cameră
ocupată cu multe lucruri uzate/ dar egoismul acestei nostalgii trebuie luat în
calcul”.
Miza acestor poeme este majoră și vizează un crez poetic în plină desfă
șurare creatoare, la fel cum vorbește despre creativitate și pericolul ei ima
ginativ, despre nostalgia „facerii”, cu aburii respirației obosite de atâta efort.
Confruntarea poetului cu actul creației rămâne momentul cel mai dificil și
vulnerabil, căci Poezia e o instanță severă, nu acceptă nicio ezitare, observă
totul dintr-o privire și nu se sfiește să fie ironică: „își întoarce capul înspre
mine și îmi spune/ nimic nu mai ai original nici chiar un adverb de prisos”.
Poezia-Iubită e plină de personalitate, e foarte pretențioasă și îndrăzneață, atacă
direct în plexul metaforelor ori pleacă mofturoasă, trântind ușa și semănând
deznădejde în jur. Mereu adolescentă și grațioasă, Poezia nu-și pierde tinerețea,
numai Poetul nu poate renunța la aerul vetust al străzii din copilărie, la galopul
cailor de la caleașcă, la podurile pline ochi de cărți. Poate, în această cheie, vine
chemarea atât de tranșantă și atrăgătoare: „Iubito, hai să ne căutăm din nou o
mansardă/ și să o trecem pe numele nostru”.
Evoluând într-o atmosferă de confesiune gravă, poezia lui Mircea
Stâncel aduce la suprafață un subiect liric în perpetuă definire de sine, cu
disponibilități intertextuale și o retorică simbolică, pendulând între orgoliu și
luciditate, amărăciune și însingurare. n
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Ne-au spus
adio în 2020...
John Le Carré, Mary Higgins Clark, Juliette Gréco, Valéry Giscard d’Estaing

(1964) şi a coordonat apoi seria de dicţionare esen
ţiale publicate de editura omonimă. Cronicar radio,
fervent apărător a limbii franceze, savuroase articole
în Le Magazine Littéraire – rubrica Ultimul cuvânt.
n Luis Sepúlveda, 70 de ani, scriitor chilian, faimos
pentru Bătrânul care citea romane de dragoste.
Condamnarea la închisoare (28 de ani!) din 1975 îi
este comutată în 8 ani de exil în Suedia. Luptă însă
alături de sandinişti şi după aceea este angajat pe
unul dintre vapoarele Greenpeace. Deces: covid-19.
n Carlos Ruiz Zafón, 55 de ani, scriitor spaniol. Prin
țul din negură, 1993. După alte câteva romane, pe lo
cul 5 între cei mai vânduţi autori în Europa.
n Olivia de Havilland, 104 ani – ultima legendă vie a
Hollywood-ului. Vă amintiţi de actriţa care-i dădea
replica lui Clark Gable (interpretul lui Rhett Buttler)
în filmul Pe aripile vântului?... Scarlett O’Hara. Se
întâmpla în 1939.
n Kirk Douglas, 103 ani, unul dintre monştrii sacri
din istoria filmului. Mai bine de 90 de pelicule turnate
până în 2010: Spartacus, 20.000 de leghe sub mări,
Ultimul tren din Gun Hill, Cărările gloriei…
n Sean Connery, 90 de ani, figură emblematică a ci
nematografiei mondiale, celebrul interpret al primu
lui James Bond. Carismă excepţională! Inubliabi
lul Sean Connery...
n Ennio Morricone, 91 de ani, compozitor şi şef de
orchestră italian. Peste 500 de filme ilustrate muzical,
între care westernurile Bunul, răul și urâtul și A fost
odată în vest (Sergio Leone) sau Incoruptibilii (Brian
De Palma). În 2016, Oscar – pentru muzica filmului
Cei 8 odioși de Tarantino.

Icoane şi cucoane
E M I L

M

L U N G E A N U

i-aduc aminte de un ciudat semn prevestitor la care s-a întâmplat să
fiu martor la serviciu prin primăvara anului 1989, când, într-o bună zi,
spre surpriza și satisfacția generală, icoana Sf. Nicolae din Scornicești
atârnată pe peretele înalt al biroului căzuse în chip misterios și se făcuse praf
cu un pocnet ca de împușcătură... Cum, vasăzică după trei veacuri de la Șerban
Cantacuzino, acum când ajunsesem „pe noi culmi de civilizație și progres”, încă
mai era în vigoare feudala lege a gravitației?! Nu aveam habar cum ar fi trebuit
procedat într-un atare incident, căci pe vremea aia nimeni n-ar fi îndrăznit să
arunce resturile la gunoi, așa că am căzut toți de acord să le măturăm și să le
dosim după bibliotecă iar dacă vreun vigilent va observa dispariția portretului
oficial, noi să-i explicăm, în lumina indicațiilor de o inestimabilă valoare teo
retică și practică ale conducerii de partid și de
stat, cum că versiunea tabloului era anacronică
și ofensatoare, fiind o fotografie din profil, adi
că „într-o ureche”.
Tot despre icoane înlocuite cu portrete
de demoni ne vorbește și noul roman Icoana
al lui Nică D. Lupu (Editura Betta, 2019), ins
pirat, după mărturisirile autorului, de amintirea
ținuturilor de obârșie.
De altfel, după precedente precum Urgia
(2014), Regăsire (2015) sau Destine (2016),
nu mai este vreo noutate să-l vezi pe prolificul
prozator „pornit într-un pelerinaj” la propriile
izvoare cu un sentiment al datoriei demn de
un monograf, în același nobil demers conser
vaționist înscriindu-se și trilogia dedicată tra
diției carnavalului „Cucilor” din Brănești (ro
manele Masca, Talismanul și Spirala). De astă
dată însă fundalul e sumbru (stalinismul post
belic), parcă anume pentru a se sublinia că, în
ciuda coincidențelor repertoriale și dialectale,
aceste istorii deloc idilice din anii copilăriei nu

Juliette Gréco, 93 de ani. Marea doamnă a cân
tecului francez. Cântece pe texte de Boris Vian, Pré
vert, Gainsbourg (La Javanaise). Rămâne de neuitat
melodia Dezbracă-mă.
n Rika Zaraï, 82 de ani, cântăreaţă franco-israeli
ană, care a fermecat Europa şi lumea întreagă cu
Vivo cantando. La începutul anului trecut, ea cânta
pentru publicul praghez dintr-un fotoliu rulant.
n Manu Dibango, 86 de ani, saxofonist camerunez,
numit în lumea word jazzului şi Papa Manu. Melo
dia Don’t Stop the Music i-a adus celebritatea. Cau
za decesului – coronavirusul.
n Pierre Cardin, 98 ani, celebru creator de modă
francez, un vizionar care şi-a impus pe scară largă,
oriunde în lume, creaţiile prêt-à-porter.
n Kenzo Takada, 81 ani, creator de modă japonez,
răpus de coronavirus. Marca imaginată de el, Ken
zo, este cunoscută pe toate continentele.
n Diego Maradona, 60 de ani, considerat de mulţi
fani cel mai mare jucător de fotbal din toate tim
purile, adulat ca un zeu în Argentina. El Pibe de
Oro, fascinant timp de 17 ani în echipa naţională
– 50 de goluri în 115 meciuri. Stop cardiac.
n Kobe Bryant, 41 de ani, poreclit Black Mamba,
jucător de baschet – de cinci ori campion în NBA.
Accident de elicopter în California.
n Valéry Giscard d’Estaing, 94 de ani, cel mai tânăr
preşedinte al Franţei (1974-1981) de la Napoleon
încoace, preocupat de modernizarea ţării. Zeci de
ani, figură majoră a dreptei. European convins. Aca
demician şi scriitor. Victimă a pandemiei.
Să le dorim odihnă liniştită, lor şi tuturor
celor care ne-au părăsit! n Aurel Maria Baros
n

au nimic în comun cu clasicul model al Amintirilor șugubățului și nostalgicului
nostru humuleștean. De fapt, evocând introducerea iconografiei de partid în școlile
sătești cu întreaga ei galerie de monștri („Ana, Luca și cu Dej/ scapă țara de bur
gheji” etc.), autorul, născut abia în 1944, nici nu s-ar fi putut baza doar pe amintiri
personale atât de timpurii. Totuși, contextul istoric e perfect autentic. Într-adevăr,
starleta scenei postbelice Ana Pauker, cominternista cu grad de general în Armata
Roșie, devenise în câțiva anișori atât de influentă încât primea rugăciuni și mătănii
mai ceva ca icoana Maicii Domnului iar coperta revistei Time din 20 septembrie
1948 îi făcea reclama de „cea mai dată naibii muiere din lumea actuală”. Vedetei
și fanilor dumneaei aveau să le cadă portretele de pe pereți abia la epurarea din
1952, sugerată lui Gheorghiu-Dej la Moscova de Stalin însuși: „Eu unul, în locul
tău, de mult îi trăgeam una la mir”. Cum însă acel nou cult al personalității (cf.
precedentul dictaturii carliste) era abia la începuturi pe atunci, sătenii lui Nică D.
Lupu convocați de directorul școlii mai stau încă la tocmeală și proteste aflând că
sosise vremea ca elevii să vadă cu ochii lor ce bine le stă freza noilor stăpâni ai
poporului și să nu se mai „închine la cai verzi pe pereți”. Pledoaria eroului lor și
al romanului, un cărăuș bun de gură pe cât de naiv, este de un comic înfricoșător:
„Dacă trebuie, trebuie, nimic di zâs! Însă cred că este loc suficient și pentru unele
și pentru altele. Cine vrea să se roage și să sărute sfintele icoane, să o facă după
cum îi este vrerea. Dar cine dorește să se uite la cucoane mizerabile și să li sărute
chicioarile răpănoase, poate să se zgâiască la ele cât poftește și să li vorghească pi
limba lor politică. Considerăm că este ghini, este perfect ca în toate sălile di clasă
sî fie prezente atât icoana cât și cucoana” (Cuca natală a autorului lăsând ghicit aici
un joc toponimic).
Nu la fel de nostimă, desigur, va fi soarta iepurașului cel viteaz, denunțat
de director, arestat și pus o vreme la saramură. Vine apoi, talionic, și rândul denun
țătorului să fie anchetat și să zacă în același lagăr și același pat, pentru sacrilegiul
de a nu fi prevenit arderea portretului tovarășei Pauker în locul unei icoane mariale
salvate de foc și pitite de vreun elev. Evadat din lagăr și deghizat în băcan sub o
identitate falsă, fostul director va fi mai târziu reîntâlnit întâmplător de cărăuș în
peregrinările lui comerciale, precum fostul torționar recunoscut în propriul client
de bărbierul lui Bogdan Mureșanu din Tuns, ras și frezat (2012): „Crezi că dacă
ți-ai schimbat mustața și ai lăsat-o să atârne pi oală, dacă ai cioc di cioară rebegită
și porți ochelari colorați ca la cai, îți închipui că ai devenit di nerecunoscut?”
În această construcție circulară de tip providențial („roata vieții”), autorul
îi preferă modelului hugolian de tip romantic clasica teodicee, permanent eroul
exersându-și la vedere religiozitatea până la paradă. Un demers moralist, așadar,
realizat într-un limbaj neaoș al cărui pitoresc izbutește să compenseze sordidul
tematic. n
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n 2020, parcă mai mult decât în alţi ani, ne-au
părăsit nenumărate personalităţi remarcabile din
lumea literară, artistică sau sportivă – pentru a
aminti doar câteva dintre spaţiile publice în care se
ilustrau acestea, în care le-am cunoscut. Personalităţi
admirate, pe care am încercat să le imităm, să le dăm
drept exemplu. Sau în legătură cu care, pe vremuri,
unele voci din jur (influencerii avant la lettre) s-au
exprimat depreciativ – fie copleşite de succesul lor
fulminant, fie pentru că erau prada unor mentalităţi
retrograde ori ale procedurilor fireşti de spălare a
creierului. Nume care au marcat însă pentru totdeauna
sfârşitul secolului trecut şi începutul noului mileniu.
Vom enumera aici numai câteva dintre perso
nalităţile internaţionale care ne-au spus adio anul tre
cut. Ne rezumăm doar la acestea, cu atât mai mult cu
cât, trebuie să reamintim, mass-media carpatină ne-a
informat prompt în legătură cu decesele unor persona
lităţi autohtone (ba, mi s-a părut în unele cazuri, iertat
să-mi fie gândul, chiar cu o anumită bucurie ascunsă).
Altfel, la noi, pe ecrane mai ales, sunt multe decese
rutiere, din bătălii între clanuri sau casnice.
Ne-au părăsit în 2020:
n Mary Higgins Clark, 92 de ani, romancieră americană.
Văduvă la 35 de ani cu cinci copii, începe să scrie. De
vine regina suspansului – peste 50 de romane, 250 de
milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Ma
rele premiu pentru literatură poliţistă (1980).
n John Le Carré, 89 de ani, romancier poziţionat între
primii 25 de scriitori britanici. Celebru mai ales pentru
romanul – l-am citit cu toţii – Spionul care a venit din
frig. Răpus luna trecută de covid-19.
n Alain Rey, 92 de ani, cunoscut lingvist și lexicograf
francez. A avut ideea realizării dicționarului Le Robert

John Lennon
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cei care au trecut prin aceeași tragedie înţeleg cât de îngrozitor e”, își amintea
John Lennon. O traumă care, se pare, l-a urmărit toată viața. La Liverpool Art
School a urmat cursuri de chitară, orgă și armonică. Pregătirea sa ca organist
se va vedea mai târziu în structurile armonice dezvoltate în muzica Beatleșilor.
În 1955, John Lennon îi propune lui Paul McCartney să alcătuiască o
formație. După un an, în septembrie 1956, ia naștere trupa The Quarrymen, în
care este cooptat ulterior George Harrison. Grupul, care interpreta la început
jazz și rock and roll, este rebotezat Silver Beetles, în componența lui intrând și
bateristul Pete Gest. Din adolescență, John trecea drept un rebel: „Eu eram cel
despre care toţi părinţii celorlalţi băieţi – inclusiv părinţii lui Paul – spuneau:
«Stai departe de el!» Își dădeau seama instinctiv că aduc necazuri (…). Mă
infiltram în minţile celorlalţi băieţi și le spuneam: «Părinţii nu sunt niște zei.
Eu nu trăiesc cu ai mei, deci știu despre ce vorbesc».”
La 18 ani, John Lennon compune prima sa melodie – Hello Little Girl,
succes statornic în Marea Britanie timp de cinci ani. Primul turneu al trupei
la Hamburg (1960) le aduce membrilor ei popularitate dincolo de cea locală,
de la Liverpool. Într-un club în care cântau îl remarcă pe Ringo Starr, „cel
mai tare toboşar pe care îl văzusem”, după Lennon. El îl înlocuiește pe Pete
Gest. „Tot în Germania ne-am gândit şi la numele de Beatles, dar nemţii nu-l
puteau pronunţa, aşa că ne spuneau Beat Boys. Abia după ce ni s-a alăturat şi
Ringo, am intrat în rândul târâtoarelor”, își amintește John Lennon (beat – „a
bate”, dar și, într-o optică muzicală, „ritm”, „cadenţă” „pulsație”; beetles –
„cărăbuşi”).
Anul 1961 este crucial în evoluția noii formații: Brian Epstein, ma
nagerul unui magazin de discuri din Liverpool, devine impresarul trupei și
o propune Casei de discuri Parlophone, filială a firmei EMI. În 1963, începe
o ascensiune fulminantă a Beatleșilor, concertele și aparițiile discografice se
succed, stilul Beatles se impune nu numai în rândul tinerilor, muzica lor e
considerată cu adevărat revoluționară. În 9 februarie 1964, 73 de milioane de
telespectatori urmăresc primul concert al formației în SUA, în emisiunea The
Ed Sullivan Show. Legenda Beatles se născuse. În cadrul trupei, John Lennon
face figură de rebel, dar nonconformismul său este, mereu, benefic din punct
de vedere muzical. În vara lui 1964, apare A Hard Day’s Night, un film dedicat
beatlemaniei, devenită fenomen mondial. Dar, dincolo de aspectele exterioare
(moda părului lung, umorul caracteristic membrilor formației, aerul tineresc
cuceritor ș.c.l.), rămâne o muzică excepțională, de o armonie aparte pe care
puține trupe de acest fel o ating. Iar contribuția chitaristului și solistului vocal
John Lennon se dovedește substanțială mai ales în această privință.
Anii 1965-1967 marchează o schimbare: cântecele compuse, în majo
ritate, de Lennon și McCartney dobândesc un plus de varietate stilistică, sunt
mai sofisticate; abordarea este și ea diferită, de la balada Yesterday la „folkul
enigmatic” din Norwegian Wood sau piesa hard rock halucinantă Tomorrow
Never Knows.
Dar, cum orice legendă are un sfârșit, după peste 1400 de concerte
și circa 1,1 miliarde de discuri vândute, The Beatles se destramă oficial în
1970. Pentru John Lennon urmează o carieră solo, notabilă, până în 1975,
când hotărăște să se retragă din viața artistică. Mai scoate totuși, împreună cu
soția sa, Yoko Ono, un album: Double Fantasy (1980). Moare la New York
în seara zilei de 8 decembrie 1980, împușcat absurd de un așa-zis fan, care i-a
cerut un autograf... n

Cartoons Anthology / Radu Iaţcu - Iatzco
Caricaturi de Arash Foroughi (Iran):
Dustin Hoffman, Steve Jobs,
Robert De Niro, Pelé n
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u ceva vreme în urmă, Radioul public a difuzat un Concert pentru două piane şi
orchestră pe teme din repertoriul formaţiei Beatles. Aranjamentul îi aparţine lui
John Rutter. Nu pronunț cuvântul revelație, ar fi prea mult, dar o surpriză, fără
îndoială, a fost. Scriam atunci, chiar în paginile revistei Luceafărul de dimineață, că
lucrarea este un concert simfonic în înţelesul cel mai exact al termenului: trei părţi,
una lentă încadrată de două mişcări rapide, ultima sugerând bucuria unui rondo.
Materialul tematic – desprins din cântecele celor patru muzicieni rock care au făcut
epocă – e cât se poate de potrivit structurării simfonice. Orchestraţia plutitoare a lui
John Rutter, amploarea spaţiilor sonore, imaginaţia armonică, ritmurile ingenioase –
toate se desprind ca într-un fermecător exerciţiu de levitaţie. La două piane, muzica
Beatleșilor este un surâs îngeresc îmblânzind nesfârşite grădini cosmice. Nu știu da
că s-a mai remarcat, dar nu pentru a șoca am observat că tonurile muzicii lansate în
anii ’60 de Beatles le aduc în memorie (prin seninătatea liniilor melodice, chiar dacă
ritmul e altul) pe cele ale lui Bach. Ele sunt deschizătoare de spaţii, transfigurări ale
unui orizont prea sumar pentru a satisface spiritul. Această spiritualizare angelică
poate apropia, la distanţă de două veacuri, muzica tulburătoare a Cantorului de aceea
a patru entuziaşti „copii ai secolului”. Şi chiar mai mult: ascultaţi de pildă, la pian, un
Preludiu în fa minor din Clavecinul bine temperat (caietul I) de Bach şi veţi vedea
cum unele reflexe trimit, fără efort de imaginaţie, la cunoscute fraze ale formaţiei
Beatles. Muzica Beatleșilor şi-a descoperit, în timp, valenţe de „clasicitate” pe care
puţini le-ar fi acceptat în momentul apariţiei, legat conjunctural de revolte sociale
(grupările beatnicilor), răsărind poate chiar paradoxal dintr-o anume modă.
Mi-am amintit toate acestea evocându-l acum pe John Lennon, unul dintre
fondatorii cvartetului Beatles și autor sau coautor al multor cântece celebre ale for
mației. Așa cum se întâmplă adesea, creația e sublimarea unor aspirații, a dorințelor,
și poate fi chiar o formă de negare a neliniștilor și zbuciumului interior, de care mu
zicianul englez nu a fost deloc ocolit. Se născuse la Liverpool în 9 octombrie 1940, zi
în care, la ora 6.30, avioanele trimise de Hitler survolau orașul. „Copil fiind, am avut
o viaţă de un calm neîntrerupt. Nu-mi amintesc să fi fost trist până la disperare ori
neobișnuit de fericit. Din păcate, acel calm a fost spulberat când a murit mama. Doar

şi fenomenul Beatles
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n perioada 14-16 ianuarie 2021, au avut loc decer
nările premiilor oferite de Filialele din Bucureşti ale
Uniunii Scriitorilor din România pentru volumele
apărute în anul 2019. Condiţiile pandemice care au restric
ţionat sever manifestările literare de-a lungul anului trecut
şi-au pus amprenta, din păcate, şi asupra desfăşurării aces
tor evenimente importante pentru spaţiul scriitoricesc la
începutul noului an.
Majoritatea premiilor decernate au beneficiat de
sprijinul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti prin
intermediul Muzeului Naţional al Literaturii Române.
Filiala Bucureşti – Poezie
Juriul, alcătuit din Daniel Bănulescu, Horia Gârbea și
Vasile Poenaru, a stabilit următoarele premii:
n Cartea Anului, Premiul Mariana Marin – Evelyne Maria
Croitoru, O cafea cu tine, Editura Eikon;
n Cartea Anului, Premiul Ioan Flora – Valentin Iacob,
Poetul la Stalingrad, Editura Neuma;
n Premiul pentru debut Cristian Popescu – Mihai Boș,
Poezii la început de analiză, Editura ePublisher.
Filiala Bucureşti – Proză
Juriul căruia i-a revenit anul acesta sarcina de a stabili
cele mai importante distincţii literare oferite de filială –
Mariana Sipoş, Ştefania Coşovei, Ştefan Mitroi, Emil
Lungeanu şi Aurel Maria Baros – a decis să acorde:
n Premiul Opera Omnia – Bujor Nedelcovici pentru
valoarea de excepţie a operei sale literare;
n Premiul pentru debut – Cristina Vremeş, pentru
romanul Trilogia sexului rătăcitor, Editura Humanitas;
n Diploma de Excelenţă – Florea Burtan, autorul
volumului de proză scurtă Răni călătoare, Editura
Neuma – pentru măiestrie stilistică.
Filiala Bucureşti – Critică, eseistică și istorie literară
Juriul, alcătuit din Dan Cristea (preşedinte), Daniel
Cristea-Enache, Nicolae Scurtu, Radu Voinescu şi Mihai
Zamfir, a stabilit următoarele premii oferite de filială:
n Premiul Opera Omnia – Victor Ivanovici, pentru
întreaga activitate de critic literar şi comparatist;
n Premiul Cartea Anului – Ioan Adam, pentru volumul
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Excelent număr al revistei botoșănene!
Portretul lui Laurențiu Ulici (6 mai 1943-16 no
iembrie 2000), întins pe un sfert din conținutul revistei,
se compune, pe de-o parte, din texte care îi poartă
semnătura – multe din ele publicate în anii 1998-1999 în
Cotidianul –, la rubrica Europa, kilometrul 0 din al că
rei preambul am extras citatul: „Undeva, în apropiere de
Sighetu-Marmaţiei, dar într-o altă ţară, stă înfiptă de vreo
opt decenii o bornă care vesteşte călătorului că se află în
centrul geografic al Europei. De la această bornă până la
Atlantic e tot atâta distanţă câtă e de la ea până la Urali.
Au pus-o acolo austriecii, nu noi, dar noi ar fi trebuit s-o
băgăm în seamă şi să ţinem cont de realitatea pe care ea,
borna, o exprimă.”
Iar, pe de altă parte, din textele a douăzeci și cinci
de autori: Leo Butnaru, Cassian Maria Spiridon, Eugen
Uricaru, Liviu Ioan Stoiciu, Adrian Alui Gheorghe, Viorel
Savin, Lucian Perța, Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop, Du

Duiliu Zamfirescu, faţa din umbră, Editura
Academiei Române, Bucureşti.
Filiala Bucureşti – Traduceri literare
Juriul, format din Peter Sragher (președinte), Tatiana
Segal, George Volceanov, Luminița Voina-Răuț și
Mihai Maxim, a decis astfel:
n Premiile Cartea Anului
– Florentina Vișan, Cuvântă ploaia cea
sihastră de Hua Ba Shan Ye Yu, ediție bilingvă, Libris;
– Viorica Nișcov, Despre feluritele metode
ale traducerii de Friedrich Ernst Daniel
Schleiermacher, ediție bilingvă, Editura Brumar;
n Premiile speciale
– Horia Gârbea și Lucia Verona, Zadarnicele
chinuri ale dragostei, Opere de Shakespeare, vol. XV,
Editura Tracus Arte;
– Alexandru M. Călin, Venus și Adonis și
Violarea Lucreției, Opere de Shakespeare, vol. XVI,
Editura Tracus Arte;
– Elena Maria Răvoianu, Los rostros del azar/
Fețele întâmplării de Waldo Leyva, Editura Zip.
Filiala Bucureşti – Dramaturgie
Juriul – Radu F. Alexandru, Dinu Grigorescu, Mihai
Ispirescu, Olga Delia Mateescu, Lucia Verona –
a decernat următoarele premii oferite de filială:
n Premiul Opera Omnia – Mircea M. Ionescu,
pentru valoarea operei sale și contribuția la mișcarea
teatrală românească;
n Cartea Anului, Premiul Mircea Ghițulescu – Zeno
Fodor pentru volumul Dan Alecsandrescu – un
împătimit de teatru, Editura Vatra Veche.
Filiala Bucureşti – Literatură pentru copii
şi tineret
Juriul – format din Carolina Ilica, Nicolae Rotaru,
Victor Gh. Stan (preşedinte) şi Ion Tipsie – a acordat
următoarele premii:
n Premiul Opera Omnia pentru întreaga activitate
literară – Corin Bianu;
n Premiul Cartea Anului – Mihaela Oancea, pentru
volumul Povestiri şi poezii, numai pentru voi, copii!,
Editura Mitteleuropa.
Felicitări tuturor celor premiaţi! n (rep)

mitru Chioaru, George Vulturescu, Daniel Corbu, Mir
cea A. Diaconu, Lucian Vasiliu, Nicolae Sava, Ioana
Diaconescu, Traian Ștef, Horia Bădescu, Valentin Co
șereanu, Nicolae Oprea, Gheorghe Pârja, Radu Flo
rescu, Vasile Spiridon și Gellu Dorian. Şi Generația
80 este ultima care își mai respectă înaintașii, interviu
acordat de Nicolae Sava la 70 de ani.
Pagini de proză bine scrise: Peștera de Ildiko
Șerban și Asasinatul de la Reuseni (prin noiembrie am
mai citit ceva și în Monitorul de Suceava), fragment
dintr-un roman în pregătire, La Porţile Destinului, de
Andrei Breabăn. Gustăm mai puțin maximele lui Mircea
Oprea, adunate sub titlul… Sentințe la zi – nici mai mult,
nici mai puțin. Sunt deosebite (și pe bună dreptate), în
cadrul rubricii Terapia narativă, excelentele scrieri în
foileton ale lui Dumitru Ungureanu intitulate Cum am
ratat cariera de beţiv (alte pahare, alte sticle); sperăm
să le vedem cât de curând între copertele unei cărți.
Din poezia universală îi citim pe Aleksandr
Ciacikov, Aleksandr Belenson și Pavel Antokolski în
traducerea lui Leo Butnaru, Louise Glück – laureata
Premiului Nobel 2020 pentru literatură – în traducerea
Cătălinei Frâncu iar Billy Collins, Matthew Sweeney
și Miroslav Holub în cea a lui Mihai Marian.
Poezie românească: antologia celor 26 de poeți
nominalizaţi pentru Premiul Naţional de Poezie Mihai
Eminescu – Opera Omnia pe anul 2020, la cea de-a
XXX-a ediție a acestuia. n (bil)
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Şlefuirea pură a liniei

VIzual

Ioan Cuciurcă (n. 1948) este un artist format la şcoala clujeană de
grafică, absolvent al Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu (1969-1973),
cu o specializare postuniversitară în gravură şi fotografie color (1973-1974).
După 1975, se va stabili în Bucureşti şi va lucra ca designer grafic. Începe
participarea la importante expoziţii de desen, gravură, fotografie, precum şi
la cele de afişe, făcându-se cunoscut ca unul dintre cei mai importanţi autori
de grafică publicitară. Colaborează cu Uniunea Arhitecţilor din România, Bi
blioteca Centrală Universitară din Bucureşti, Pavilionul României la Expo
’92 din Sevilla (Spania), Muzeul George Enescu, Institutul Cultural Român
ş.a.m.d., realizând lucrări de design (cărţi, cataloage, afişe). Expune lucrări
de grafică în galerii din ţară şi din străinătate, creaţia lui fiind răsplătită de-a
lungul anilor cu numeroase premii. Lucrări de-ale artistului se află în colecţii
particulare şi de stat.
Din anul 2011, coordonează expoziţiile naţionale anuale de grafică ro
mânească.
De aproape cinci decenii, numele lui Ioan Cuciurcă este legat decisiv,
emblematic, de grafică, de la cea clasică până la cea digitală, cu trasee care ex-
plorează, parafrazându-l pe Nietzsche, viitorul prezentului nostru.
Aparent, între imaginarul tradiţional şi procedeele electronice există
un conflict care modifică echilibrul natural al gesturilor intrate într-o convenţie
stabilă. De la combustia cernelurilor, creioanelor, sanguinei, laviului, acuarelei,
cărbunelui, linotipiei, gravurii ş.a.m.d., care păreau greu de părăsit, unii artişti
s-au îndreptat către domeniul digital, atraşi de mobilitatea şi de proprietăţile infinite
de mişcare şi metamorfozare ale acestuia.
Spirit versatil, cu o excelentă şcoală a desenului însuşită temeinic, Ioan Cu
ciurcă a creat noi realităţi utilizând tehnicile prezentului, ceea ce l-a condus spre
o diversificare pură a liniilor, frazări şi înalte tonalităţi muzicale. Relaţia complexă
dintre mişcare, lumină şi culoare a devenit pentru artist substanţă solidară. Şlefuind
geometrii, câmpuri cromatice, contraste subtile şi vibrări de o graduală acurateţe şi
frumuseţe, alternând şi controlând construcţii cu aparenţă imponderabilă, fremătânde,
artistul a conturat un spaţiu spiritual şi estetic care fascinează prin limpezimi şi nuanţe.
Urmele graficii de şevalet nu au fost şterse definitiv de aceste mutaţii, Ioan Cuciurcă
prezentându-se în ultimele decenii ca un îndârjit explorator al înnoirii limbajului.
Voinţa de redefinire a transformat analiza propriei interiorităţi într-o constantă men
tală. Nu se poate vorbi despre o dezertare conceptuală, ci, mai degrabă, despre o
capacitate deosebită de aderare la o nouă stare a limbajului printr-o succesiune de
cadenţe, fapt care implică o continuă sondare a spaţiului. Ioan Cuciurcă deţine un fel
de hegemonie scripturală a intervenţiilor digitale, în care fotografia ocupă şi ea un
loc stabil. Ele informează privitorul asupra unui eveniment care nu mai e constrâns
să se supună verbalizării stricte, ci descompune şi recompune imaginarul într-o suită
de ipostaze selective.
Seria sa intitulată Torsuri masculine a fost prezentată, printre altele, în ca
drul expoziţiilor personale Opus Flahs + (Muzeul de Artă din Cluj, 2018) şi OpusFlash 3 (Galeria Simeza, Bucureşti, 2019). Trupul pe care-l pune-n scenă poartă
semnele conştiinţei de sine şi ale memoriei, în imagini din care răzbate un anume
topos al fiinţei, ca formă de explorare a corporalităţii umane în tensiune, ca semn de
vivificare. Liniile care „taie” carnea, marcajele opresive, delimitările compulsive duc
la o încordare dramatică a corpului minat de îndârjirea paroxistică de-a se elibera,
dar şi de o epuizantă aşteptare. Contrastul radical dintre lumini şi umbre întăreşte
senzaţia de martiriu, de părăsire, de însingurare.

În seriile Trup şi culoare, imaginile amintesc de nişte ecrane atinse dintr-odată de
un suflu cromatic geometrizat, în care corpul înlănţuit, damnat, pare să-şi adune forţele
pentru a-şi pregăti descătuşarea. „Funiile” care supun fiinţa umană la tensiuni şi zăgăzuiri
sunt tot cele care vor trebui în final să imprime premisele unei eliberări iminente.
Metaforă care trimite cu gândul la o întreagă simbolistică a confruntării fiinţei umane
cu răul, cu brutalitatea. Elementele binomului cuvânt/gest se manifestă iluminându-se
reciproc, conferindu-şi noi energii şi noi funcţii semantice. Intervenţiile cromatice, cu
ocruri clare, cărămiziuri, brunuri şi albastruri stinse, devin sedii ale unor geometrii care
înscriu şi izolează trupul semnalându-i expresivitatea şi dezvăluindu-i logica efortului.
Deşi culorile sunt legate de forme, aici au căpătat şi o certă autonomie în spaţiu. Omul
se solidarizează cu propriul corp trăind relaţia ineluctabilă dintre limbajul fiinţei reale şi
concept.
De-a lungul secolelor, mâinile au reprezentat un obiect de studiu pentru artişti, fiind
desenate, gravate, pictate, ţesute, sculptate ş.a.m.d. Mâinile care apar în lucrările realizate
de Ioan Cuciurcă prin tehnici fotografice digitale sunt brăzdate de o grafie arborescentă cu
întretăieri şi accente tumide. Ele exprimă, într-o serie de imagini, un adevărat vocabular al
gesticii şi al forţei de expresie, privitorul identificând în tactilitatea lor aşteptare şi acţiune:
intensitatea trăirii, diversitatea mişcării, experienţele muncii, intimitatea, contemplarea
creativă şi, nu în ultimul rând, darul şi harul vieţii active.
În expoziţii, deşi la o privire fugară pare un adaos superfluu, fără un rol bine definit,
se zăreşte, sprijinită de unele lucrări, un fel de vergea. Un obiect care apără? Un obiect
care sprijină? Un obiect care distanţează şi uneşte? Un remember abreviat al timpurilor în
depărtate? O pură intruziune mută a tridimensionalului? Obiectul pare mai degrabă „mus
trător”, uitat în urma unui gest grăbit al artistului.
Vocaţia lui Ioan Cuciurcă este de-a aprofunda autoritar mai multe piste creative,
formulându-le ferm principiile prin acţiuni specifice limbajului său. Artistul a delimitat
predispoziţia jubilantă a unui figurativ care întruchipează fără convulsii realul de scrierile
digitale, cu geometrii autonome, cu vervă biruitoare şi transformări surprinzătoare. Creator
cerebral, el construieşte identificând atât coaja, cât şi interiorul imaginarului. În traseele
şi semnele scriiturii nu există acea mohorâtă dezordine care ar putea deforma
spiritul energic al elementelor. Există, în schimb, o coeziune simfonică, semn
misterios şi fundamental al spiritului, un iureş de ritmuri, armonii şi geometrii
care ating sonurile spaţiului. Nu mulţi sunt însă autorii care au făcut din ima
ginarul digital o parte atât de afectivă şi de recognoscibilă a operei lor.
Glisările lui Ioan Cuciurcă, lucrări realizate prin tehnica print-digi
tală (unele sunt expuse şi în cadrul anualelor de grafică pe care artistul le
curatoriază), dovedesc măiestrie, eleganţă şi pregnanţă. Câmpuri întregi de
suprafeţe picturale care compun şi descompun muzici şi senzorialităţi sunt
susţinute de fervori cromatice.
Artist cu privirea îndreptată spre „mai departe”, într-un anume sens,
pentru care obstacolul şi hazardul limbajelor nu există, Ioan Cuciurcă se încă
păţânează să vegheze cu cerbicie asupra propriului său proiect care a fost
validat de mult timp. n
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